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Nadměrné přívaly sněhu na přelomu
roku 2005/2006 a následné problémy
s jeho odklízením vyvolaly potřebu zlepšení organizace zimní údržby místních
komunikací. Rada obce na svém zasedání v pátek 13.1.2006 projednala soubor opatření, která by měla zlepšit efektivitu současného systému. Princip zlepšení spočívá zejména na třech pilířích.
1. Zvýšené míře informovanosti občanů.
Nejen jednorázovou informací, ale
permanentně
celou zimu.
2. Operativním posílením odklízení sněhu v kritických místech a situacích.
3. Ochotě občanů. Kupř. převzetím závazku starat se v zimním období (za
přiměřenou dohodnutou odměnu) o
odklízení sněhu z autobusových zastávek apod. .
Jednotlivá opatření budou realizována
tak, jak se je podaří zajišťovat (zejména
posílení technikou v kritických situacích)
nebo jak jsou časově aktuální. Potěšující je , že rada obce navrhovaný soubor
opatření schválila a uložila okamžitě
zahájit realizaci. Pro úplnost přinášíme
jednací materiál v rozsahu, v jakém byl
zpracován a předložen místostarostou
obce.
Přehled navrhovaných opatření.
1. Každoročně zpracovat stručnou informační zprávu o průběhu zimní
údržby místních komunikací. Zpráva
by měla obsahovat kromě statistických údajů i přehled podnětných
připomínek, resp. stížností občanů,
opatření apod. . Zprávu předložit
dubnovému zasedání RO.
2. Zvýšit informovanost občanů o způsobu provádění zimní údržby.
Informace poskytovat od listopadu do
konce zimy.
3. Zmapovat “kritické” úseky a komunikace z pohledu:
a) obtížnosti údržby,
b) vysokých lokálních stavů sněhu
( doliny, časté navátí apod.),
c) bydliště občanů vyžadujících časté
nebo permanentní lékařské ošetření
nebo jsou odkázáni na pomoc druhých osob,
d) periodické dopravní obslužnosti
(zásobování apod.)
4. Na říjnovém (resp. listopadovém)
zasedání RO předkládat schéma za-

Už řadu let pořádá Osvětová beseda v Dolní Lutyni oblíbený dětský karneval spojený
s rejem masek, soutěžemi a tancem. Tentokrát se uskutečnil v neděli 19. února ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
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Organizátoři to letos vůbec neměli jednoduché, protože probíhající 20. zimní olympiáda
a celodenní televizní přenosy soutěží byly
velkým konkurentem. Přesto se do sálu na
“Rej masek pro všechny děti” přišlo podívat
zhruba 20 dospělých a stejný počet dětí. O
program se postarali členové oblíbeného di-

Padající střechy

vadélka Modrý slon, klauni Žofie, Emil a
Klaudie. Na děti čekaly nejdříve tanečky, potom soutěže a nakonec vyhlášení nejlepších
masek a zábava.
Ti, kteří přišli a věnovali nedělní odpoledne
dětem, určitě nelitovali.

D. Štrouf

O tom, že letošní zima se skutečně
výrazně liší od zim předchozích mnoha let, se mluví každý den ve všech
sdělovacích prostředcích. Bohužel
jsou již i oběti na životech pod spadlými střechami rodinných domků a
hospodářských stavení. Nejhůře postižena je právě Morava. Přívaly sněhu se nevyhnuly ani nám a následující obrázky střechy spadlé na rozhraní Orlové Lutyně a Dolní Lutyně jsou
toho dokladem.

(Pokračování na stránce 3)
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Změna v železničním provozu
(informace pro cestující ČD)

4. Co proběhlo na úseku SPOZ?
Naši členové jsou pověřováni návštěvami
jubilantů. Celkem bylo navštíveno 99 občanů ve věku 75, 80, 85, 90 a více než 90 let.
Nejvyšší věk v obci je 97 let a dožily se jej
dvě občanky. Rovněž jsme navštívili 6 manželských párů u příležitosti zlaté svatby. Zapojili jsme se aktivně také do příprav oslav
700 let naší obce získáním starých dokumentů a fotografií. Podíleli jsme se rovněž organizačně na průběhu výstavy v kulturním domě. Výborně byla hodnocena akce “ Setkání
65 a 70 letých jubilantů “ v sále kulturního
domu ve středu obce. Zúčastnilo se celkem
65 osob.

5. Co říkáte na Dolnolutyňské noviny?
Co v nich ještě schází?
Je tam teď toho mnohem více a podle
mne jsou objektivní. Změnily se k lepšímu.
Myslím si, že je dobře, že se představují jednotlivé výbory a komise. Měly by se více
angažovat i další organizace sportovní, kulturní a společenské, aby o nich bylo více
slyšet. Tím by noviny byly ještě pestřejší.
Děkuji moc za rozhovor, přeji hodně
úspěchů v práci v roce 2006. No a těším se,
že až půjdou členové SPOZ za jubilanty, nebo poblahopřát ke zlaté svatbě, nebo vítat
občanky, že pozvou i Dolnolutyňské noviny.
Určitě by to byla hezká reportáž.
D. Štrouf

Anketa – Letošní zima
Protože letošní zima trvá opravdu příliš dlouho, tématem naší ankety nemohlo být
nic jiného. Několika občanům Dolní Lutyně jsem položil stejné dvě otázky:
1. Jak prožíváte letošní zimu?
2. Jak jste spokojeni s údržbou chodníků a silnic ve vašem okolí?
A tady jsou odpovědi:
Monika
Makovcová
1. Ve
Věřňovicích bydlíme 6
let a zatím jsem
tady, ale vlastně
v celém svém životě takovou zimu nezažila.
2. S
úd ržbou
jsem spokojena, všichni se snažili o úklid a dostala jsem se všude, kam jsem potřebovala. Zatím jsem tedy zimu prožila bez problémů. Je
ale fakt, že s kočárkem jsem ven moc nejezdila, ale to spíše kvůli smogu, nečistému ovzduší,
než kvůli sněhu. Musím tedy říci, že ve Věřňovicích byly cesty uklizeny.

každý rok. Byly však ale také případy, kdy jel
napřed sypač se škvárou, posypal silnici a do
půl hodiny za ním jel traktor s radlicí a vše
shrnoval včetně škváry. A to nemůžeme pochopit.
Marcela
Malíková
1. Bydlíme tady
v bytovkách 12
let, ale takovou
zimu jsme ještě
nezažili.
2. Co se týče úklidu, tak hlavní cesta ke statku
byla prohrnuta. Ale kolem bytovek, to jsme si
museli uklízet sami. Takže spokojenost je, ale
ne úplná.
Petra Šrutová

Beata a Karel
Drobilovi
1. T a d y
v Dolní Lutyni
jsme ještě takovou
zimu
nezažili, ale
předtím jsme bydleli na Oravě a tam jsou takové zimy a tolik sněhu každý rok. Zima se
nám líbí, ale bylo by hezké, kdyby sníh byl na
horách a v zahradách, ale ne na cestách a na
chodnících.
2. Spokojeni jsme tak na padesát procent. Máme malé dítě a s kočárkem nebylo možné se
dostat tam, kam člověk potřeboval. Na Oravě
mají v obci frézy a další vybavení, ale je fakt,
že zde by se takováto zařízení asi nevyužila

1. Zima je velmi dlouhá a takovou jsem ještě ve svém životě (25
let)
nezažila. To
množství sněhu i mrazy a všechno ostatní
přivolává deprese.
2. S údržbou jsem spokojena tak napůl. Bydlíme u koupaliště a tam jako by na nás trochu
zapomněli. Mám malou dcerku, a proto máme
celá rodina problémy s kočárkem. Ale nejhorší
snad je, že kdyby bylo potřeba sanitky, tak
k nám nedojede. Úklid v centru obce se mi
zdál být dobrý.
Za odpovědi poděkoval
D. Štrouf

Ing. Josef Lindner
starosta

Komise sociální a SPOZ
Tuto komisi jsem se rozhodl představit trochu netradičně. Využil jsem k tomu
vlastně hodnocení komise a Sboru pro občanské záležitosti ( SPOZ)) za rok 2005. Připravila jej předsedkyně komise, paní Anna
Bednářová.

- plnění úkolů, které vzejdou z jednání Rady obce Dolní Lutyně.
1.

Jak často se v loňském roce komise
sešla a co vše jste projednávali?

Komise se ke svým schůzím sešla sedmkrát. Projednala provozní řád při rozvozu
obědů, nákupů a praní prádla pro příjemce
pečovatelské služby. Doporučili jsme navýšení cen za některé úkony pečovatelské
služby.
2.

S čím se členové komise seznamují
pravidelně?

Je to čerpání rozpočtu na úseku sociálním a SPOZ, situací pečovatelské služby,
se stavem nezaměstnaných občanů v naší
obci. Naše obec měla ke dni 31.12.2005
12,07 % nezaměstnaných, tj. 277 uchazečů o
zaměstnání. Jsme v pořadí na prvním místě
s nejnižší nezaměstnaností v rámci okresu
Karviná.

Uvedená komise byla ustanovena na
2. zasedání Rady obce Dolní Lutyně dne
4.12.2002 v tomto složení: Marie Neuwertová, Milada Krůlová, Sylva Szpilová, Růžena
Antoszyková, Oldřich Piskoř, Irena Piskořová, Květa Šmídová, Pavla Petrová, Mgr. Ivana Ryšková, Jarmila Vozárová, Mgr. Lenka
Trembošová a předsedkyně Anna Bednářová.
Mezi hlavními úkoly, které si komise vytyčila a zapracovala do plánu činnosti, jsou:
- provádění návštěv občanů u příležitosti
životních jubileí;
- organizování slavnostního setkání 65 a
70letých;
- pomoc při vyhledávání starších osamělých
občanů;
- umísťování
občanů do DPS (
dům
s pečovatelskou službou );

3.

Co komise doporučila a co naopak
nedoporučila?

Z 10 žadatelů na uvolněné byty v DPS
jsme doporučili radě obce umístit 8 žadatelů. Dále jsme doporučili zapsat do pořadníku 12 občanů. Celkem máme evidováno 36
žadatelů o byt v DPS. Při výběru žadatelů
o byt v tomto zařízení se komise řídí zpracovanými zásadami Rady obce Dolní Lutyně
o umístění občanů do DPS. Doporučili jsme
(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování ze stránky 2)

radě obce dle finančních možností zařadit
do plánu rekonstrukci bytů ve staré části
na byty 1.kategorie.

nebo Karviná hl. n. bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. II (nástupiště od
části obce Věřňovice, které dosud slouží pro
směr Bohumín). A naopak všechny vlaky za
normálního bezvýlukového stavu trati budou
ve směru Dětmarovice - Bohumín vedeny od
pohledu po levé traťové koleji č. 1 a
k nástupu cestujících jedoucích z Dolní Lutyně směr Bohumín bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. I (nástupiště od
části obce Nerad, které doposud slouží pro
směr Karviná).
Cestující Českých drah s nástupem/
výstupem na zastávce Dolní Lutyně budou o
výše popsané změně informováni:
rozhlasovým zařízením zastávky Dolní Lutyně po dobu 21 dní ode dne změny,
rozhlasovým zařízením stanic Bohumín,
Dětmarovice a Petrovice u Karviné po dobu 21 dnů ode dne změny,
průvodčími ve vlaku,
textovými a grafickými vývěskami na zastávce Dolní Lutyně.

Obecnímu úřadu byl doručen dopis vrchního přednosty Uzlové železniční stanice Bohumín. Protože informuje o změnách
v železničním provozu, uvádíme podstatné
části jako informace pro naše občany.
“Dokončením modernizace železniční stanice Bohumín byl učiněn poslední krok nutný
k zavedení levostranného provozu na celém
II. železničním koridoru, tj. i mezi stanicemi
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné.
Z historických důvodů a souvislostí je
doposud veden levostranný provoz od Břeclavi po Bohumín; od Bohumína dále je pak provoz pravostranný. V Bohumíně tedy vlaky
přechází zleva doprava a naopak a dochází
tím k jejich vzájemnému křižování, což sebou
nese provozní problémy a propustná výkonnost stanice a tím i přilehlých tratí je snížena.
Dne 26.2.2006 od 00.00 hodiny bude na trati
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné
zaveden provoz levostranný. Znamená to, že
všechny vlaky za normálního bezvýlukového
stavu trati budou ve směru Bohumín – Dětmarovice vedeny od pohledu po levé traťové koleji č. 2 a k nástupu cestujících jedoucích
z Dolní Lutyně dále směr Petrovice u Karviné

Rozpočet obce

Informace
obecního
úřadu

(v tis. Kč.)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
CELKEM ozdravování hospod.zvířat

(Pokračování ze stránky 2)

jištění zimní údržby
obsahující zejména:
a) rozdělení obce podle okruhu údržby jednotlivými traktoristy,
b) zajištění operativní techniky pro
posílení údržby při kalamitních situacích
(účelová smlouva s NETIS a.s. o výpomoci, resp. dalším subjektem),
c) způsob monitorování vybraných
lokalit (členové dopravní komise
nebo vybraní místní občané),
d) přehled kompetentních osob pro
řešení vzniklých mimořádných situací
včetně způsobu komunikace mezi
osobami zodpovědnými za řízení
údržby.
Při “normálním” průběhu zimy řídí a
koordinuje nasazování techniky pověřený pracovník OÚ. V kalamitních situacích kupř. starosta apod.
5. Prověřit možnost účelového nasazení nezaměstnaných osob vedených u
ÚP (kupř. na úkor doby práce
“letních” pracovníků). Takové pracovníky nasadit zejména pro odklizení
sněhu z parkovišť, zastávek apod..
6. V případě, že nelze realizovat opatření dle bodu 5., uzavřít do příchodu
zimy dohody o provedení práce
s místními občany, kteří by se starali
o údržbu zastávek.

Dne 1. února 2006
byl rozpočet schválen
na zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Lutyně.

Programový plán
rozvoje obce v oblasti
zdravotní péče
V programovém plánu rozvoje
obce Dolní Lutyně na léta 2004-2006
je v kapitole zdravotní a sociální péče
specifikován úkol Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče. Tento úkol je
svým významem a rozsahem velmi
důležitý a patří mu trvalá pozornost
vedení obce. Počínaje měsícem dubnem 2006 přineseme na stránkách
našich novin konkrétní informace o
postupu při plnění tohoto úkolu.

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Odvody za odnětí zem. půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provoz výhern.hrac.automatů
Odvod výtěžků z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

6 000
2 200
350
6 900
11 700
50
2 200
100
10

Daňové příjmy

31 190

Splátky půjček od obyvatelstva
Pronájem bytů
Pronájmy nebytových prostor
Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Pečovatel. služba - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní nedaňové příjmy
CELKEM nedaňové příjmy

Ing. Josef Lindner, MBA, starosta

Vlastní příjmy obce

Informace SmVaK

Neinv.přijaté dotace ze SR
Přijaté dotace

Oznamujeme občanům, že v
termínu od 10. 3. 2006 do 20. 4.
2006 bude v naší obci prováděn
pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava a.s.

PŘÍJM Y

100
80
200
1 300

20
500
400
150
70
10
80
100
299
1 629
32 819
1 401
1 401

CELK EM

465
1 561

CELKEM silnice

5 726

34 220

3 160

Opravy a udržování
oprava MŠ střrd

1 575

(1 575)

CELKEM předškolní zařízení

4

smuteční síň-schody, fasáda,terasa (300)
DPS-izolace proti vodě stará část (110)
lékárna - nátěr oken a dveří
(75)
HZ-střed -sprcha (50)
HZ Nerad oprava fasády, malování (230)
kaple Věřňovice (200)
ostatní provozní náklady
Investice

1 575

ZŠ a MŠ české
6 100
z toho: na rekonstrukce kanalizace ZŠ Nerad (250)
elektrorevize ZŠ A. Jiráska (50)
oprava automat.ovládání kotelny MŠ střed (50)
ZŠ a MŠ polská
750

1 265

CELKEM veřejné osvětlení

1 460
65

CELKEM komun. služby a úz.rozvoj (mzdy)

1 215

CELKEM sběr a svoz komunálních odpadů

3 200

Nákup služeb
z toho: sekání trávy (420)
deratizace (10)
Opravy a udržování
z toho: DPS zatravňovací kostky (50)
žlaby u Jiřinky (8)
propust Stará cesta (30)
opravy hřbitovní zdi (50)
ostatní běžná údržba (30)
Ostatní provozní náklady (motor.sekačka,mater.)
Investice

430

Nákup služeb (kácení,ořezy,výsadba stromů)

250

CELKEM ost.činnosti k ochraně přírody

250

CELKEM dávky zdravotně postiženým obč.
Provozní náklady celkem
v tom: vybavení zahradním nábytkem DPS
Investice - dodávkový automobil
CELKEM pečovatelská služba
CELKEM požární ochrana-dobrovolná část

7 000

CELKEM činnost místní správy

CELKEM sportovní zařízení v majetku obce

615
80

Opravy a udržování
v tom: vchodové dveře HZ-střed 2 ks (10)
oprava 4 balkonů bytovky 1055 (120)
běžná údržba
(40)
Ostatní provozní náklady
Investice

355
0

CELKEM bytové hospodářství

525

(100)

170

1 065

500
1 050

v tom: příspěvky občanským sdružením (400)
rezerva (1 000)
projekt úpravy vstupu do OÚ (150)
studie urbanistického centra obce (30)

100
55
200
60
200

350
1 200

CELKEM zastupitelstva obcí

1 370
235

12
850

(50)

6 850

CELKEM záležit. kultury,církví,sděl.prostř.

75
0
673

CELKEM záležitosti kultury j.n.

úprava veřejného prostranství u Natta
projekt hřiště Věřňovice
oplocení hřiště u malé školy + vybavení
provoz nového hřiště u školy
parkovací plocha u nového hřiště, lavičky

168

CELKEM péče o vzhled obcí a veř.zeleň

CELKEM základní školy

CELKEM využití volného času dětí a mládeže

200
0

CELKEM nebytové hospodářství

CELKEM pohřebnictví

CELKEM kanalizace a ČOV

Opravy a udržování
z toho: střecha budovy čp. 474

3

520
560
0
120
2 500

Platy zaměstnanců
50
Nákup materiálu
10
Voda
5
Elektřina
250
Telekomunikace
15
Nákup služeb
1 530
v tom: - provoz a vzorky ČOV (680)
- odběr vzorků a rozbory kanalizace (300)
- Hraniční potok - dokončení (550)
Opravy a udržování
800
v tom: - opravy a údržba ČOV (200)
- opravy a údržba vodních toků (350)
- opravy a údržba kanalizace a jímek (250)
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
300
Budovy, haly, stavby
Projektová dokumentace
200
akce: - studie kanalizace Věřňovice (200)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

O plnění přijatých opatření budeme čtenáře informovat.
Bc. Jan Fismol

100

Nákup služeb
Opravy a udržování
akce: - údržba místních komunikací (1 500 )
- opravy střech autobus. Zastávek (6)
- instalace silničních zrcadel(ul. Luční) (15)
- odvodňovací rošt na ul. Amelinova (40)
Dotace ČSAD Karviná
Dotace MHD Orlová
Projekt cesty Věřňovice-Laziska
Výkup pozemků Laziska
Budovy a stavby
akce: - chodník Nerad (2 000)
- zklidnění st. silnice I/67 v centru obce (500)

Konzolidace
ÚHRNEM
PŘÍJM Y
r o z d í l:

VÝDAJE :
CELKEM:

Nečerpaná rezerva k 31. 12. 2005
Nečerpaná rezerva - zůstatek do dalších let

38 126
34 220
-3 906
10 041
6 135

Poznámka:
Uvedené částky v závorkách jsou předpokládané výdaje
na uvedené akce v tisících Kč.

Informace
obecního
úřadu
Březen

Obsah:
Informace OÚ
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Anketa

3

Rozpočet obce
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Tři králové...

5

Ze sportu
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Osvětová beseda

Zimní údržba místních
komunikací
(Redakce: tento článek se
z technických důvodů nedostal do minulého čísla a proto jej zveřejňujeme nyní)

Dětský karneval

2-3

Komise sociální

3

2006

Nadměrné přívaly sněhu na přelomu
roku 2005/2006 a následné problémy
s jeho odklízením vyvolaly potřebu zlepšení organizace zimní údržby místních
komunikací. Rada obce na svém zasedání v pátek 13.1.2006 projednala soubor opatření, která by měla zlepšit efektivitu současného systému. Princip zlepšení spočívá zejména na třech pilířích.
1. Zvýšené míře informovanosti občanů.
Nejen jednorázovou informací, ale
permanentně
celou zimu.
2. Operativním posílením odklízení sněhu v kritických místech a situacích.
3. Ochotě občanů. Kupř. převzetím závazku starat se v zimním období (za
přiměřenou dohodnutou odměnu) o
odklízení sněhu z autobusových zastávek apod. .
Jednotlivá opatření budou realizována
tak, jak se je podaří zajišťovat (zejména
posílení technikou v kritických situacích)
nebo jak jsou časově aktuální. Potěšující je , že rada obce navrhovaný soubor
opatření schválila a uložila okamžitě
zahájit realizaci. Pro úplnost přinášíme
jednací materiál v rozsahu, v jakém byl
zpracován a předložen místostarostou
obce.
Přehled navrhovaných opatření.
1. Každoročně zpracovat stručnou informační zprávu o průběhu zimní
údržby místních komunikací. Zpráva
by měla obsahovat kromě statistických údajů i přehled podnětných
připomínek, resp. stížností občanů,
opatření apod. . Zprávu předložit
dubnovému zasedání RO.
2. Zvýšit informovanost občanů o způsobu provádění zimní údržby.
Informace poskytovat od listopadu do
konce zimy.
3. Zmapovat “kritické” úseky a komunikace z pohledu:
a) obtížnosti údržby,
b) vysokých lokálních stavů sněhu
( doliny, časté navátí apod.),
c) bydliště občanů vyžadujících časté
nebo permanentní lékařské ošetření
nebo jsou odkázáni na pomoc druhých osob,
d) periodické dopravní obslužnosti
(zásobování apod.)
4. Na říjnovém (resp. listopadovém)
zasedání RO předkládat schéma za-

Už řadu let pořádá Osvětová beseda v Dolní Lutyni oblíbený dětský karneval spojený
s rejem masek, soutěžemi a tancem. Tentokrát se uskutečnil v neděli 19. února ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
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Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Organizátoři to letos vůbec neměli jednoduché, protože probíhající 20. zimní olympiáda
a celodenní televizní přenosy soutěží byly
velkým konkurentem. Přesto se do sálu na
“Rej masek pro všechny děti” přišlo podívat
zhruba 20 dospělých a stejný počet dětí. O
program se postarali členové oblíbeného di-

Padající střechy

vadélka Modrý slon, klauni Žofie, Emil a
Klaudie. Na děti čekaly nejdříve tanečky, potom soutěže a nakonec vyhlášení nejlepších
masek a zábava.
Ti, kteří přišli a věnovali nedělní odpoledne
dětem, určitě nelitovali.

D. Štrouf

O tom, že letošní zima se skutečně
výrazně liší od zim předchozích mnoha let, se mluví každý den ve všech
sdělovacích prostředcích. Bohužel
jsou již i oběti na životech pod spadlými střechami rodinných domků a
hospodářských stavení. Nejhůře postižena je právě Morava. Přívaly sněhu se nevyhnuly ani nám a následující obrázky střechy spadlé na rozhraní Orlové Lutyně a Dolní Lutyně jsou
toho dokladem.

(Pokračování na stránce 3)

D.Štrouf
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Změna v železničním provozu
(informace pro cestující ČD)

4. Co proběhlo na úseku SPOZ?
Naši členové jsou pověřováni návštěvami
jubilantů. Celkem bylo navštíveno 99 občanů ve věku 75, 80, 85, 90 a více než 90 let.
Nejvyšší věk v obci je 97 let a dožily se jej
dvě občanky. Rovněž jsme navštívili 6 manželských párů u příležitosti zlaté svatby. Zapojili jsme se aktivně také do příprav oslav
700 let naší obce získáním starých dokumentů a fotografií. Podíleli jsme se rovněž organizačně na průběhu výstavy v kulturním domě. Výborně byla hodnocena akce “ Setkání
65 a 70 letých jubilantů “ v sále kulturního
domu ve středu obce. Zúčastnilo se celkem
65 osob.

5. Co říkáte na Dolnolutyňské noviny?
Co v nich ještě schází?
Je tam teď toho mnohem více a podle
mne jsou objektivní. Změnily se k lepšímu.
Myslím si, že je dobře, že se představují jednotlivé výbory a komise. Měly by se více
angažovat i další organizace sportovní, kulturní a společenské, aby o nich bylo více
slyšet. Tím by noviny byly ještě pestřejší.
Děkuji moc za rozhovor, přeji hodně
úspěchů v práci v roce 2006. No a těším se,
že až půjdou členové SPOZ za jubilanty, nebo poblahopřát ke zlaté svatbě, nebo vítat
občanky, že pozvou i Dolnolutyňské noviny.
Určitě by to byla hezká reportáž.
D. Štrouf

Anketa – Letošní zima
Protože letošní zima trvá opravdu příliš dlouho, tématem naší ankety nemohlo být
nic jiného. Několika občanům Dolní Lutyně jsem položil stejné dvě otázky:
1. Jak prožíváte letošní zimu?
2. Jak jste spokojeni s údržbou chodníků a silnic ve vašem okolí?
A tady jsou odpovědi:
Monika
Makovcová
1. Ve
Věřňovicích bydlíme 6
let a zatím jsem
tady, ale vlastně
v celém svém životě takovou zimu nezažila.
2. S
úd ržbou
jsem spokojena, všichni se snažili o úklid a dostala jsem se všude, kam jsem potřebovala. Zatím jsem tedy zimu prožila bez problémů. Je
ale fakt, že s kočárkem jsem ven moc nejezdila, ale to spíše kvůli smogu, nečistému ovzduší,
než kvůli sněhu. Musím tedy říci, že ve Věřňovicích byly cesty uklizeny.

každý rok. Byly však ale také případy, kdy jel
napřed sypač se škvárou, posypal silnici a do
půl hodiny za ním jel traktor s radlicí a vše
shrnoval včetně škváry. A to nemůžeme pochopit.
Marcela
Malíková
1. Bydlíme tady
v bytovkách 12
let, ale takovou
zimu jsme ještě
nezažili.
2. Co se týče úklidu, tak hlavní cesta ke statku
byla prohrnuta. Ale kolem bytovek, to jsme si
museli uklízet sami. Takže spokojenost je, ale
ne úplná.
Petra Šrutová

Beata a Karel
Drobilovi
1. T a d y
v Dolní Lutyni
jsme ještě takovou
zimu
nezažili, ale
předtím jsme bydleli na Oravě a tam jsou takové zimy a tolik sněhu každý rok. Zima se
nám líbí, ale bylo by hezké, kdyby sníh byl na
horách a v zahradách, ale ne na cestách a na
chodnících.
2. Spokojeni jsme tak na padesát procent. Máme malé dítě a s kočárkem nebylo možné se
dostat tam, kam člověk potřeboval. Na Oravě
mají v obci frézy a další vybavení, ale je fakt,
že zde by se takováto zařízení asi nevyužila

1. Zima je velmi dlouhá a takovou jsem ještě ve svém životě (25
let)
nezažila. To
množství sněhu i mrazy a všechno ostatní
přivolává deprese.
2. S údržbou jsem spokojena tak napůl. Bydlíme u koupaliště a tam jako by na nás trochu
zapomněli. Mám malou dcerku, a proto máme
celá rodina problémy s kočárkem. Ale nejhorší
snad je, že kdyby bylo potřeba sanitky, tak
k nám nedojede. Úklid v centru obce se mi
zdál být dobrý.
Za odpovědi poděkoval
D. Štrouf

Ing. Josef Lindner
starosta

Komise sociální a SPOZ
Tuto komisi jsem se rozhodl představit trochu netradičně. Využil jsem k tomu
vlastně hodnocení komise a Sboru pro občanské záležitosti ( SPOZ)) za rok 2005. Připravila jej předsedkyně komise, paní Anna
Bednářová.

- plnění úkolů, které vzejdou z jednání Rady obce Dolní Lutyně.
1.

Jak často se v loňském roce komise
sešla a co vše jste projednávali?

Komise se ke svým schůzím sešla sedmkrát. Projednala provozní řád při rozvozu
obědů, nákupů a praní prádla pro příjemce
pečovatelské služby. Doporučili jsme navýšení cen za některé úkony pečovatelské
služby.
2.

S čím se členové komise seznamují
pravidelně?

Je to čerpání rozpočtu na úseku sociálním a SPOZ, situací pečovatelské služby,
se stavem nezaměstnaných občanů v naší
obci. Naše obec měla ke dni 31.12.2005
12,07 % nezaměstnaných, tj. 277 uchazečů o
zaměstnání. Jsme v pořadí na prvním místě
s nejnižší nezaměstnaností v rámci okresu
Karviná.

Uvedená komise byla ustanovena na
2. zasedání Rady obce Dolní Lutyně dne
4.12.2002 v tomto složení: Marie Neuwertová, Milada Krůlová, Sylva Szpilová, Růžena
Antoszyková, Oldřich Piskoř, Irena Piskořová, Květa Šmídová, Pavla Petrová, Mgr. Ivana Ryšková, Jarmila Vozárová, Mgr. Lenka
Trembošová a předsedkyně Anna Bednářová.
Mezi hlavními úkoly, které si komise vytyčila a zapracovala do plánu činnosti, jsou:
- provádění návštěv občanů u příležitosti
životních jubileí;
- organizování slavnostního setkání 65 a
70letých;
- pomoc při vyhledávání starších osamělých
občanů;
- umísťování
občanů do DPS (
dům
s pečovatelskou službou );

3.

Co komise doporučila a co naopak
nedoporučila?

Z 10 žadatelů na uvolněné byty v DPS
jsme doporučili radě obce umístit 8 žadatelů. Dále jsme doporučili zapsat do pořadníku 12 občanů. Celkem máme evidováno 36
žadatelů o byt v DPS. Při výběru žadatelů
o byt v tomto zařízení se komise řídí zpracovanými zásadami Rady obce Dolní Lutyně
o umístění občanů do DPS. Doporučili jsme
(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování ze stránky 2)

radě obce dle finančních možností zařadit
do plánu rekonstrukci bytů ve staré části
na byty 1.kategorie.

nebo Karviná hl. n. bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. II (nástupiště od
části obce Věřňovice, které dosud slouží pro
směr Bohumín). A naopak všechny vlaky za
normálního bezvýlukového stavu trati budou
ve směru Dětmarovice - Bohumín vedeny od
pohledu po levé traťové koleji č. 1 a
k nástupu cestujících jedoucích z Dolní Lutyně směr Bohumín bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. I (nástupiště od
části obce Nerad, které doposud slouží pro
směr Karviná).
Cestující Českých drah s nástupem/
výstupem na zastávce Dolní Lutyně budou o
výše popsané změně informováni:
rozhlasovým zařízením zastávky Dolní Lutyně po dobu 21 dní ode dne změny,
rozhlasovým zařízením stanic Bohumín,
Dětmarovice a Petrovice u Karviné po dobu 21 dnů ode dne změny,
průvodčími ve vlaku,
textovými a grafickými vývěskami na zastávce Dolní Lutyně.

Obecnímu úřadu byl doručen dopis vrchního přednosty Uzlové železniční stanice Bohumín. Protože informuje o změnách
v železničním provozu, uvádíme podstatné
části jako informace pro naše občany.
“Dokončením modernizace železniční stanice Bohumín byl učiněn poslední krok nutný
k zavedení levostranného provozu na celém
II. železničním koridoru, tj. i mezi stanicemi
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné.
Z historických důvodů a souvislostí je
doposud veden levostranný provoz od Břeclavi po Bohumín; od Bohumína dále je pak provoz pravostranný. V Bohumíně tedy vlaky
přechází zleva doprava a naopak a dochází
tím k jejich vzájemnému křižování, což sebou
nese provozní problémy a propustná výkonnost stanice a tím i přilehlých tratí je snížena.
Dne 26.2.2006 od 00.00 hodiny bude na trati
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné
zaveden provoz levostranný. Znamená to, že
všechny vlaky za normálního bezvýlukového
stavu trati budou ve směru Bohumín – Dětmarovice vedeny od pohledu po levé traťové koleji č. 2 a k nástupu cestujících jedoucích
z Dolní Lutyně dále směr Petrovice u Karviné

Rozpočet obce

Informace
obecního
úřadu

(v tis. Kč.)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
CELKEM ozdravování hospod.zvířat

(Pokračování ze stránky 2)

jištění zimní údržby
obsahující zejména:
a) rozdělení obce podle okruhu údržby jednotlivými traktoristy,
b) zajištění operativní techniky pro
posílení údržby při kalamitních situacích
(účelová smlouva s NETIS a.s. o výpomoci, resp. dalším subjektem),
c) způsob monitorování vybraných
lokalit (členové dopravní komise
nebo vybraní místní občané),
d) přehled kompetentních osob pro
řešení vzniklých mimořádných situací
včetně způsobu komunikace mezi
osobami zodpovědnými za řízení
údržby.
Při “normálním” průběhu zimy řídí a
koordinuje nasazování techniky pověřený pracovník OÚ. V kalamitních situacích kupř. starosta apod.
5. Prověřit možnost účelového nasazení nezaměstnaných osob vedených u
ÚP (kupř. na úkor doby práce
“letních” pracovníků). Takové pracovníky nasadit zejména pro odklizení
sněhu z parkovišť, zastávek apod..
6. V případě, že nelze realizovat opatření dle bodu 5., uzavřít do příchodu
zimy dohody o provedení práce
s místními občany, kteří by se starali
o údržbu zastávek.

Dne 1. února 2006
byl rozpočet schválen
na zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Lutyně.

Programový plán
rozvoje obce v oblasti
zdravotní péče
V programovém plánu rozvoje
obce Dolní Lutyně na léta 2004-2006
je v kapitole zdravotní a sociální péče
specifikován úkol Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče. Tento úkol je
svým významem a rozsahem velmi
důležitý a patří mu trvalá pozornost
vedení obce. Počínaje měsícem dubnem 2006 přineseme na stránkách
našich novin konkrétní informace o
postupu při plnění tohoto úkolu.

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Odvody za odnětí zem. půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provoz výhern.hrac.automatů
Odvod výtěžků z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

6 000
2 200
350
6 900
11 700
50
2 200
100
10

Daňové příjmy

31 190

Splátky půjček od obyvatelstva
Pronájem bytů
Pronájmy nebytových prostor
Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Pečovatel. služba - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní nedaňové příjmy
CELKEM nedaňové příjmy

Ing. Josef Lindner, MBA, starosta

Vlastní příjmy obce

Informace SmVaK

Neinv.přijaté dotace ze SR
Přijaté dotace

Oznamujeme občanům, že v
termínu od 10. 3. 2006 do 20. 4.
2006 bude v naší obci prováděn
pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava a.s.

PŘÍJM Y

100
80
200
1 300

20
500
400
150
70
10
80
100
299
1 629
32 819
1 401
1 401
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CELKEM silnice

5 726

34 220

3 160

Opravy a udržování
oprava MŠ střrd

1 575

(1 575)

CELKEM předškolní zařízení

4

smuteční síň-schody, fasáda,terasa (300)
DPS-izolace proti vodě stará část (110)
lékárna - nátěr oken a dveří
(75)
HZ-střed -sprcha (50)
HZ Nerad oprava fasády, malování (230)
kaple Věřňovice (200)
ostatní provozní náklady
Investice

1 575

ZŠ a MŠ české
6 100
z toho: na rekonstrukce kanalizace ZŠ Nerad (250)
elektrorevize ZŠ A. Jiráska (50)
oprava automat.ovládání kotelny MŠ střed (50)
ZŠ a MŠ polská
750

1 265

CELKEM veřejné osvětlení

1 460
65

CELKEM komun. služby a úz.rozvoj (mzdy)

1 215

CELKEM sběr a svoz komunálních odpadů

3 200

Nákup služeb
z toho: sekání trávy (420)
deratizace (10)
Opravy a udržování
z toho: DPS zatravňovací kostky (50)
žlaby u Jiřinky (8)
propust Stará cesta (30)
opravy hřbitovní zdi (50)
ostatní běžná údržba (30)
Ostatní provozní náklady (motor.sekačka,mater.)
Investice

430

Nákup služeb (kácení,ořezy,výsadba stromů)

250

CELKEM ost.činnosti k ochraně přírody

250

CELKEM dávky zdravotně postiženým obč.
Provozní náklady celkem
v tom: vybavení zahradním nábytkem DPS
Investice - dodávkový automobil
CELKEM pečovatelská služba
CELKEM požární ochrana-dobrovolná část

7 000

CELKEM činnost místní správy

CELKEM sportovní zařízení v majetku obce

615
80

Opravy a udržování
v tom: vchodové dveře HZ-střed 2 ks (10)
oprava 4 balkonů bytovky 1055 (120)
běžná údržba
(40)
Ostatní provozní náklady
Investice

355
0

CELKEM bytové hospodářství

525

(100)

170

1 065

500
1 050

v tom: příspěvky občanským sdružením (400)
rezerva (1 000)
projekt úpravy vstupu do OÚ (150)
studie urbanistického centra obce (30)

100
55
200
60
200

350
1 200

CELKEM zastupitelstva obcí

1 370
235

12
850

(50)

6 850

CELKEM záležit. kultury,církví,sděl.prostř.

75
0
673

CELKEM záležitosti kultury j.n.

úprava veřejného prostranství u Natta
projekt hřiště Věřňovice
oplocení hřiště u malé školy + vybavení
provoz nového hřiště u školy
parkovací plocha u nového hřiště, lavičky

168

CELKEM péče o vzhled obcí a veř.zeleň

CELKEM základní školy

CELKEM využití volného času dětí a mládeže

200
0

CELKEM nebytové hospodářství

CELKEM pohřebnictví

CELKEM kanalizace a ČOV

Opravy a udržování
z toho: střecha budovy čp. 474

3

520
560
0
120
2 500

Platy zaměstnanců
50
Nákup materiálu
10
Voda
5
Elektřina
250
Telekomunikace
15
Nákup služeb
1 530
v tom: - provoz a vzorky ČOV (680)
- odběr vzorků a rozbory kanalizace (300)
- Hraniční potok - dokončení (550)
Opravy a udržování
800
v tom: - opravy a údržba ČOV (200)
- opravy a údržba vodních toků (350)
- opravy a údržba kanalizace a jímek (250)
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
300
Budovy, haly, stavby
Projektová dokumentace
200
akce: - studie kanalizace Věřňovice (200)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

O plnění přijatých opatření budeme čtenáře informovat.
Bc. Jan Fismol

100

Nákup služeb
Opravy a udržování
akce: - údržba místních komunikací (1 500 )
- opravy střech autobus. Zastávek (6)
- instalace silničních zrcadel(ul. Luční) (15)
- odvodňovací rošt na ul. Amelinova (40)
Dotace ČSAD Karviná
Dotace MHD Orlová
Projekt cesty Věřňovice-Laziska
Výkup pozemků Laziska
Budovy a stavby
akce: - chodník Nerad (2 000)
- zklidnění st. silnice I/67 v centru obce (500)

Konzolidace
ÚHRNEM
PŘÍJM Y
r o z d í l:

VÝDAJE :
CELKEM:

Nečerpaná rezerva k 31. 12. 2005
Nečerpaná rezerva - zůstatek do dalších let

38 126
34 220
-3 906
10 041
6 135

Poznámka:
Uvedené částky v závorkách jsou předpokládané výdaje
na uvedené akce v tisících Kč.
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Osvětová beseda

Zimní údržba místních
komunikací
(Redakce: tento článek se
z technických důvodů nedostal do minulého čísla a proto jej zveřejňujeme nyní)

Dětský karneval
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Komise sociální

3

2006

Nadměrné přívaly sněhu na přelomu
roku 2005/2006 a následné problémy
s jeho odklízením vyvolaly potřebu zlepšení organizace zimní údržby místních
komunikací. Rada obce na svém zasedání v pátek 13.1.2006 projednala soubor opatření, která by měla zlepšit efektivitu současného systému. Princip zlepšení spočívá zejména na třech pilířích.
1. Zvýšené míře informovanosti občanů.
Nejen jednorázovou informací, ale
permanentně
celou zimu.
2. Operativním posílením odklízení sněhu v kritických místech a situacích.
3. Ochotě občanů. Kupř. převzetím závazku starat se v zimním období (za
přiměřenou dohodnutou odměnu) o
odklízení sněhu z autobusových zastávek apod. .
Jednotlivá opatření budou realizována
tak, jak se je podaří zajišťovat (zejména
posílení technikou v kritických situacích)
nebo jak jsou časově aktuální. Potěšující je , že rada obce navrhovaný soubor
opatření schválila a uložila okamžitě
zahájit realizaci. Pro úplnost přinášíme
jednací materiál v rozsahu, v jakém byl
zpracován a předložen místostarostou
obce.
Přehled navrhovaných opatření.
1. Každoročně zpracovat stručnou informační zprávu o průběhu zimní
údržby místních komunikací. Zpráva
by měla obsahovat kromě statistických údajů i přehled podnětných
připomínek, resp. stížností občanů,
opatření apod. . Zprávu předložit
dubnovému zasedání RO.
2. Zvýšit informovanost občanů o způsobu provádění zimní údržby.
Informace poskytovat od listopadu do
konce zimy.
3. Zmapovat “kritické” úseky a komunikace z pohledu:
a) obtížnosti údržby,
b) vysokých lokálních stavů sněhu
( doliny, časté navátí apod.),
c) bydliště občanů vyžadujících časté
nebo permanentní lékařské ošetření
nebo jsou odkázáni na pomoc druhých osob,
d) periodické dopravní obslužnosti
(zásobování apod.)
4. Na říjnovém (resp. listopadovém)
zasedání RO předkládat schéma za-

Už řadu let pořádá Osvětová beseda v Dolní Lutyni oblíbený dětský karneval spojený
s rejem masek, soutěžemi a tancem. Tentokrát se uskutečnil v neděli 19. února ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
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Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Organizátoři to letos vůbec neměli jednoduché, protože probíhající 20. zimní olympiáda
a celodenní televizní přenosy soutěží byly
velkým konkurentem. Přesto se do sálu na
“Rej masek pro všechny děti” přišlo podívat
zhruba 20 dospělých a stejný počet dětí. O
program se postarali členové oblíbeného di-

Padající střechy

vadélka Modrý slon, klauni Žofie, Emil a
Klaudie. Na děti čekaly nejdříve tanečky, potom soutěže a nakonec vyhlášení nejlepších
masek a zábava.
Ti, kteří přišli a věnovali nedělní odpoledne
dětem, určitě nelitovali.

D. Štrouf

O tom, že letošní zima se skutečně
výrazně liší od zim předchozích mnoha let, se mluví každý den ve všech
sdělovacích prostředcích. Bohužel
jsou již i oběti na životech pod spadlými střechami rodinných domků a
hospodářských stavení. Nejhůře postižena je právě Morava. Přívaly sněhu se nevyhnuly ani nám a následující obrázky střechy spadlé na rozhraní Orlové Lutyně a Dolní Lutyně jsou
toho dokladem.

(Pokračování na stránce 3)

D.Štrouf
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Změna v železničním provozu
(informace pro cestující ČD)

4. Co proběhlo na úseku SPOZ?
Naši členové jsou pověřováni návštěvami
jubilantů. Celkem bylo navštíveno 99 občanů ve věku 75, 80, 85, 90 a více než 90 let.
Nejvyšší věk v obci je 97 let a dožily se jej
dvě občanky. Rovněž jsme navštívili 6 manželských párů u příležitosti zlaté svatby. Zapojili jsme se aktivně také do příprav oslav
700 let naší obce získáním starých dokumentů a fotografií. Podíleli jsme se rovněž organizačně na průběhu výstavy v kulturním domě. Výborně byla hodnocena akce “ Setkání
65 a 70 letých jubilantů “ v sále kulturního
domu ve středu obce. Zúčastnilo se celkem
65 osob.

5. Co říkáte na Dolnolutyňské noviny?
Co v nich ještě schází?
Je tam teď toho mnohem více a podle
mne jsou objektivní. Změnily se k lepšímu.
Myslím si, že je dobře, že se představují jednotlivé výbory a komise. Měly by se více
angažovat i další organizace sportovní, kulturní a společenské, aby o nich bylo více
slyšet. Tím by noviny byly ještě pestřejší.
Děkuji moc za rozhovor, přeji hodně
úspěchů v práci v roce 2006. No a těším se,
že až půjdou členové SPOZ za jubilanty, nebo poblahopřát ke zlaté svatbě, nebo vítat
občanky, že pozvou i Dolnolutyňské noviny.
Určitě by to byla hezká reportáž.
D. Štrouf

Anketa – Letošní zima
Protože letošní zima trvá opravdu příliš dlouho, tématem naší ankety nemohlo být
nic jiného. Několika občanům Dolní Lutyně jsem položil stejné dvě otázky:
1. Jak prožíváte letošní zimu?
2. Jak jste spokojeni s údržbou chodníků a silnic ve vašem okolí?
A tady jsou odpovědi:
Monika
Makovcová
1. Ve
Věřňovicích bydlíme 6
let a zatím jsem
tady, ale vlastně
v celém svém životě takovou zimu nezažila.
2. S
úd ržbou
jsem spokojena, všichni se snažili o úklid a dostala jsem se všude, kam jsem potřebovala. Zatím jsem tedy zimu prožila bez problémů. Je
ale fakt, že s kočárkem jsem ven moc nejezdila, ale to spíše kvůli smogu, nečistému ovzduší,
než kvůli sněhu. Musím tedy říci, že ve Věřňovicích byly cesty uklizeny.

každý rok. Byly však ale také případy, kdy jel
napřed sypač se škvárou, posypal silnici a do
půl hodiny za ním jel traktor s radlicí a vše
shrnoval včetně škváry. A to nemůžeme pochopit.
Marcela
Malíková
1. Bydlíme tady
v bytovkách 12
let, ale takovou
zimu jsme ještě
nezažili.
2. Co se týče úklidu, tak hlavní cesta ke statku
byla prohrnuta. Ale kolem bytovek, to jsme si
museli uklízet sami. Takže spokojenost je, ale
ne úplná.
Petra Šrutová

Beata a Karel
Drobilovi
1. T a d y
v Dolní Lutyni
jsme ještě takovou
zimu
nezažili, ale
předtím jsme bydleli na Oravě a tam jsou takové zimy a tolik sněhu každý rok. Zima se
nám líbí, ale bylo by hezké, kdyby sníh byl na
horách a v zahradách, ale ne na cestách a na
chodnících.
2. Spokojeni jsme tak na padesát procent. Máme malé dítě a s kočárkem nebylo možné se
dostat tam, kam člověk potřeboval. Na Oravě
mají v obci frézy a další vybavení, ale je fakt,
že zde by se takováto zařízení asi nevyužila

1. Zima je velmi dlouhá a takovou jsem ještě ve svém životě (25
let)
nezažila. To
množství sněhu i mrazy a všechno ostatní
přivolává deprese.
2. S údržbou jsem spokojena tak napůl. Bydlíme u koupaliště a tam jako by na nás trochu
zapomněli. Mám malou dcerku, a proto máme
celá rodina problémy s kočárkem. Ale nejhorší
snad je, že kdyby bylo potřeba sanitky, tak
k nám nedojede. Úklid v centru obce se mi
zdál být dobrý.
Za odpovědi poděkoval
D. Štrouf

Ing. Josef Lindner
starosta

Komise sociální a SPOZ
Tuto komisi jsem se rozhodl představit trochu netradičně. Využil jsem k tomu
vlastně hodnocení komise a Sboru pro občanské záležitosti ( SPOZ)) za rok 2005. Připravila jej předsedkyně komise, paní Anna
Bednářová.

- plnění úkolů, které vzejdou z jednání Rady obce Dolní Lutyně.
1.

Jak často se v loňském roce komise
sešla a co vše jste projednávali?

Komise se ke svým schůzím sešla sedmkrát. Projednala provozní řád při rozvozu
obědů, nákupů a praní prádla pro příjemce
pečovatelské služby. Doporučili jsme navýšení cen za některé úkony pečovatelské
služby.
2.

S čím se členové komise seznamují
pravidelně?

Je to čerpání rozpočtu na úseku sociálním a SPOZ, situací pečovatelské služby,
se stavem nezaměstnaných občanů v naší
obci. Naše obec měla ke dni 31.12.2005
12,07 % nezaměstnaných, tj. 277 uchazečů o
zaměstnání. Jsme v pořadí na prvním místě
s nejnižší nezaměstnaností v rámci okresu
Karviná.

Uvedená komise byla ustanovena na
2. zasedání Rady obce Dolní Lutyně dne
4.12.2002 v tomto složení: Marie Neuwertová, Milada Krůlová, Sylva Szpilová, Růžena
Antoszyková, Oldřich Piskoř, Irena Piskořová, Květa Šmídová, Pavla Petrová, Mgr. Ivana Ryšková, Jarmila Vozárová, Mgr. Lenka
Trembošová a předsedkyně Anna Bednářová.
Mezi hlavními úkoly, které si komise vytyčila a zapracovala do plánu činnosti, jsou:
- provádění návštěv občanů u příležitosti
životních jubileí;
- organizování slavnostního setkání 65 a
70letých;
- pomoc při vyhledávání starších osamělých
občanů;
- umísťování
občanů do DPS (
dům
s pečovatelskou službou );

3.

Co komise doporučila a co naopak
nedoporučila?

Z 10 žadatelů na uvolněné byty v DPS
jsme doporučili radě obce umístit 8 žadatelů. Dále jsme doporučili zapsat do pořadníku 12 občanů. Celkem máme evidováno 36
žadatelů o byt v DPS. Při výběru žadatelů
o byt v tomto zařízení se komise řídí zpracovanými zásadami Rady obce Dolní Lutyně
o umístění občanů do DPS. Doporučili jsme
(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování ze stránky 2)

radě obce dle finančních možností zařadit
do plánu rekonstrukci bytů ve staré části
na byty 1.kategorie.

nebo Karviná hl. n. bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. II (nástupiště od
části obce Věřňovice, které dosud slouží pro
směr Bohumín). A naopak všechny vlaky za
normálního bezvýlukového stavu trati budou
ve směru Dětmarovice - Bohumín vedeny od
pohledu po levé traťové koleji č. 1 a
k nástupu cestujících jedoucích z Dolní Lutyně směr Bohumín bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. I (nástupiště od
části obce Nerad, které doposud slouží pro
směr Karviná).
Cestující Českých drah s nástupem/
výstupem na zastávce Dolní Lutyně budou o
výše popsané změně informováni:
rozhlasovým zařízením zastávky Dolní Lutyně po dobu 21 dní ode dne změny,
rozhlasovým zařízením stanic Bohumín,
Dětmarovice a Petrovice u Karviné po dobu 21 dnů ode dne změny,
průvodčími ve vlaku,
textovými a grafickými vývěskami na zastávce Dolní Lutyně.

Obecnímu úřadu byl doručen dopis vrchního přednosty Uzlové železniční stanice Bohumín. Protože informuje o změnách
v železničním provozu, uvádíme podstatné
části jako informace pro naše občany.
“Dokončením modernizace železniční stanice Bohumín byl učiněn poslední krok nutný
k zavedení levostranného provozu na celém
II. železničním koridoru, tj. i mezi stanicemi
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné.
Z historických důvodů a souvislostí je
doposud veden levostranný provoz od Břeclavi po Bohumín; od Bohumína dále je pak provoz pravostranný. V Bohumíně tedy vlaky
přechází zleva doprava a naopak a dochází
tím k jejich vzájemnému křižování, což sebou
nese provozní problémy a propustná výkonnost stanice a tím i přilehlých tratí je snížena.
Dne 26.2.2006 od 00.00 hodiny bude na trati
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné
zaveden provoz levostranný. Znamená to, že
všechny vlaky za normálního bezvýlukového
stavu trati budou ve směru Bohumín – Dětmarovice vedeny od pohledu po levé traťové koleji č. 2 a k nástupu cestujících jedoucích
z Dolní Lutyně dále směr Petrovice u Karviné

Rozpočet obce

Informace
obecního
úřadu

(v tis. Kč.)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
CELKEM ozdravování hospod.zvířat

(Pokračování ze stránky 2)

jištění zimní údržby
obsahující zejména:
a) rozdělení obce podle okruhu údržby jednotlivými traktoristy,
b) zajištění operativní techniky pro
posílení údržby při kalamitních situacích
(účelová smlouva s NETIS a.s. o výpomoci, resp. dalším subjektem),
c) způsob monitorování vybraných
lokalit (členové dopravní komise
nebo vybraní místní občané),
d) přehled kompetentních osob pro
řešení vzniklých mimořádných situací
včetně způsobu komunikace mezi
osobami zodpovědnými za řízení
údržby.
Při “normálním” průběhu zimy řídí a
koordinuje nasazování techniky pověřený pracovník OÚ. V kalamitních situacích kupř. starosta apod.
5. Prověřit možnost účelového nasazení nezaměstnaných osob vedených u
ÚP (kupř. na úkor doby práce
“letních” pracovníků). Takové pracovníky nasadit zejména pro odklizení
sněhu z parkovišť, zastávek apod..
6. V případě, že nelze realizovat opatření dle bodu 5., uzavřít do příchodu
zimy dohody o provedení práce
s místními občany, kteří by se starali
o údržbu zastávek.

Dne 1. února 2006
byl rozpočet schválen
na zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Lutyně.

Programový plán
rozvoje obce v oblasti
zdravotní péče
V programovém plánu rozvoje
obce Dolní Lutyně na léta 2004-2006
je v kapitole zdravotní a sociální péče
specifikován úkol Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče. Tento úkol je
svým významem a rozsahem velmi
důležitý a patří mu trvalá pozornost
vedení obce. Počínaje měsícem dubnem 2006 přineseme na stránkách
našich novin konkrétní informace o
postupu při plnění tohoto úkolu.

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Odvody za odnětí zem. půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provoz výhern.hrac.automatů
Odvod výtěžků z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

6 000
2 200
350
6 900
11 700
50
2 200
100
10

Daňové příjmy

31 190

Splátky půjček od obyvatelstva
Pronájem bytů
Pronájmy nebytových prostor
Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Pečovatel. služba - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní nedaňové příjmy
CELKEM nedaňové příjmy

Ing. Josef Lindner, MBA, starosta

Vlastní příjmy obce

Informace SmVaK

Neinv.přijaté dotace ze SR
Přijaté dotace

Oznamujeme občanům, že v
termínu od 10. 3. 2006 do 20. 4.
2006 bude v naší obci prováděn
pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava a.s.

PŘÍJM Y

100
80
200
1 300

20
500
400
150
70
10
80
100
299
1 629
32 819
1 401
1 401

CELK EM

465
1 561

CELKEM silnice

5 726

34 220

3 160

Opravy a udržování
oprava MŠ střrd

1 575

(1 575)

CELKEM předškolní zařízení

4

smuteční síň-schody, fasáda,terasa (300)
DPS-izolace proti vodě stará část (110)
lékárna - nátěr oken a dveří
(75)
HZ-střed -sprcha (50)
HZ Nerad oprava fasády, malování (230)
kaple Věřňovice (200)
ostatní provozní náklady
Investice

1 575

ZŠ a MŠ české
6 100
z toho: na rekonstrukce kanalizace ZŠ Nerad (250)
elektrorevize ZŠ A. Jiráska (50)
oprava automat.ovládání kotelny MŠ střed (50)
ZŠ a MŠ polská
750

1 265

CELKEM veřejné osvětlení

1 460
65

CELKEM komun. služby a úz.rozvoj (mzdy)

1 215

CELKEM sběr a svoz komunálních odpadů

3 200

Nákup služeb
z toho: sekání trávy (420)
deratizace (10)
Opravy a udržování
z toho: DPS zatravňovací kostky (50)
žlaby u Jiřinky (8)
propust Stará cesta (30)
opravy hřbitovní zdi (50)
ostatní běžná údržba (30)
Ostatní provozní náklady (motor.sekačka,mater.)
Investice

430

Nákup služeb (kácení,ořezy,výsadba stromů)

250

CELKEM ost.činnosti k ochraně přírody

250

CELKEM dávky zdravotně postiženým obč.
Provozní náklady celkem
v tom: vybavení zahradním nábytkem DPS
Investice - dodávkový automobil
CELKEM pečovatelská služba
CELKEM požární ochrana-dobrovolná část

7 000

CELKEM činnost místní správy

CELKEM sportovní zařízení v majetku obce

615
80

Opravy a udržování
v tom: vchodové dveře HZ-střed 2 ks (10)
oprava 4 balkonů bytovky 1055 (120)
běžná údržba
(40)
Ostatní provozní náklady
Investice

355
0

CELKEM bytové hospodářství

525

(100)

170

1 065

500
1 050

v tom: příspěvky občanským sdružením (400)
rezerva (1 000)
projekt úpravy vstupu do OÚ (150)
studie urbanistického centra obce (30)

100
55
200
60
200

350
1 200

CELKEM zastupitelstva obcí

1 370
235

12
850

(50)

6 850

CELKEM záležit. kultury,církví,sděl.prostř.

75
0
673

CELKEM záležitosti kultury j.n.

úprava veřejného prostranství u Natta
projekt hřiště Věřňovice
oplocení hřiště u malé školy + vybavení
provoz nového hřiště u školy
parkovací plocha u nového hřiště, lavičky

168

CELKEM péče o vzhled obcí a veř.zeleň

CELKEM základní školy

CELKEM využití volného času dětí a mládeže

200
0

CELKEM nebytové hospodářství

CELKEM pohřebnictví

CELKEM kanalizace a ČOV

Opravy a udržování
z toho: střecha budovy čp. 474

3

520
560
0
120
2 500

Platy zaměstnanců
50
Nákup materiálu
10
Voda
5
Elektřina
250
Telekomunikace
15
Nákup služeb
1 530
v tom: - provoz a vzorky ČOV (680)
- odběr vzorků a rozbory kanalizace (300)
- Hraniční potok - dokončení (550)
Opravy a udržování
800
v tom: - opravy a údržba ČOV (200)
- opravy a údržba vodních toků (350)
- opravy a údržba kanalizace a jímek (250)
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
300
Budovy, haly, stavby
Projektová dokumentace
200
akce: - studie kanalizace Věřňovice (200)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

O plnění přijatých opatření budeme čtenáře informovat.
Bc. Jan Fismol

100

Nákup služeb
Opravy a udržování
akce: - údržba místních komunikací (1 500 )
- opravy střech autobus. Zastávek (6)
- instalace silničních zrcadel(ul. Luční) (15)
- odvodňovací rošt na ul. Amelinova (40)
Dotace ČSAD Karviná
Dotace MHD Orlová
Projekt cesty Věřňovice-Laziska
Výkup pozemků Laziska
Budovy a stavby
akce: - chodník Nerad (2 000)
- zklidnění st. silnice I/67 v centru obce (500)

Konzolidace
ÚHRNEM
PŘÍJM Y
r o z d í l:

VÝDAJE :
CELKEM:

Nečerpaná rezerva k 31. 12. 2005
Nečerpaná rezerva - zůstatek do dalších let

38 126
34 220
-3 906
10 041
6 135

Poznámka:
Uvedené částky v závorkách jsou předpokládané výdaje
na uvedené akce v tisících Kč.

Informace
obecního
úřadu
Březen

Obsah:
Informace OÚ
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Anketa

3

Rozpočet obce

4

Tři králové...

5

Ze sportu
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Osvětová beseda

Zimní údržba místních
komunikací
(Redakce: tento článek se
z technických důvodů nedostal do minulého čísla a proto jej zveřejňujeme nyní)

Dětský karneval
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Komise sociální

3

2006

Nadměrné přívaly sněhu na přelomu
roku 2005/2006 a následné problémy
s jeho odklízením vyvolaly potřebu zlepšení organizace zimní údržby místních
komunikací. Rada obce na svém zasedání v pátek 13.1.2006 projednala soubor opatření, která by měla zlepšit efektivitu současného systému. Princip zlepšení spočívá zejména na třech pilířích.
1. Zvýšené míře informovanosti občanů.
Nejen jednorázovou informací, ale
permanentně
celou zimu.
2. Operativním posílením odklízení sněhu v kritických místech a situacích.
3. Ochotě občanů. Kupř. převzetím závazku starat se v zimním období (za
přiměřenou dohodnutou odměnu) o
odklízení sněhu z autobusových zastávek apod. .
Jednotlivá opatření budou realizována
tak, jak se je podaří zajišťovat (zejména
posílení technikou v kritických situacích)
nebo jak jsou časově aktuální. Potěšující je , že rada obce navrhovaný soubor
opatření schválila a uložila okamžitě
zahájit realizaci. Pro úplnost přinášíme
jednací materiál v rozsahu, v jakém byl
zpracován a předložen místostarostou
obce.
Přehled navrhovaných opatření.
1. Každoročně zpracovat stručnou informační zprávu o průběhu zimní
údržby místních komunikací. Zpráva
by měla obsahovat kromě statistických údajů i přehled podnětných
připomínek, resp. stížností občanů,
opatření apod. . Zprávu předložit
dubnovému zasedání RO.
2. Zvýšit informovanost občanů o způsobu provádění zimní údržby.
Informace poskytovat od listopadu do
konce zimy.
3. Zmapovat “kritické” úseky a komunikace z pohledu:
a) obtížnosti údržby,
b) vysokých lokálních stavů sněhu
( doliny, časté navátí apod.),
c) bydliště občanů vyžadujících časté
nebo permanentní lékařské ošetření
nebo jsou odkázáni na pomoc druhých osob,
d) periodické dopravní obslužnosti
(zásobování apod.)
4. Na říjnovém (resp. listopadovém)
zasedání RO předkládat schéma za-

Už řadu let pořádá Osvětová beseda v Dolní Lutyni oblíbený dětský karneval spojený
s rejem masek, soutěžemi a tancem. Tentokrát se uskutečnil v neděli 19. února ve
velkém sále Kulturního domu v Dolní Lutyni.
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Redaktor: Ing. Dobroslav Štrouf,
tel: 777 103 724, e-mail: strouf.d@seznam.cz,
webová adresa obce: www.dolnilutyne.org,
tel.OÚ: 596 544 409, fax: 596 544 395,
e-mail starosta: starosta@dolnilutyne.org.
Na přípravě novin se podílejí:
Ing. Josef Lindner, Bc. Jan Fismol, Pavla
Petrová, Mgr. Eva Šipulová.
Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
redaktora, nebo osobně předávejte paní
P. Petrové.
Uzávěrka každého čísla je do 22. dne v měsíci. Redakce si v případě potřeby vyhrazuje
právo krácení příspěvků.
Typografie a tisk: Mgr. Miroslav Buryan
print@arsystem.cz, tel: 596 014 079

Organizátoři to letos vůbec neměli jednoduché, protože probíhající 20. zimní olympiáda
a celodenní televizní přenosy soutěží byly
velkým konkurentem. Přesto se do sálu na
“Rej masek pro všechny děti” přišlo podívat
zhruba 20 dospělých a stejný počet dětí. O
program se postarali členové oblíbeného di-

Padající střechy

vadélka Modrý slon, klauni Žofie, Emil a
Klaudie. Na děti čekaly nejdříve tanečky, potom soutěže a nakonec vyhlášení nejlepších
masek a zábava.
Ti, kteří přišli a věnovali nedělní odpoledne
dětem, určitě nelitovali.

D. Štrouf

O tom, že letošní zima se skutečně
výrazně liší od zim předchozích mnoha let, se mluví každý den ve všech
sdělovacích prostředcích. Bohužel
jsou již i oběti na životech pod spadlými střechami rodinných domků a
hospodářských stavení. Nejhůře postižena je právě Morava. Přívaly sněhu se nevyhnuly ani nám a následující obrázky střechy spadlé na rozhraní Orlové Lutyně a Dolní Lutyně jsou
toho dokladem.

(Pokračování na stránce 3)

D.Štrouf
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Změna v železničním provozu
(informace pro cestující ČD)

4. Co proběhlo na úseku SPOZ?
Naši členové jsou pověřováni návštěvami
jubilantů. Celkem bylo navštíveno 99 občanů ve věku 75, 80, 85, 90 a více než 90 let.
Nejvyšší věk v obci je 97 let a dožily se jej
dvě občanky. Rovněž jsme navštívili 6 manželských párů u příležitosti zlaté svatby. Zapojili jsme se aktivně také do příprav oslav
700 let naší obce získáním starých dokumentů a fotografií. Podíleli jsme se rovněž organizačně na průběhu výstavy v kulturním domě. Výborně byla hodnocena akce “ Setkání
65 a 70 letých jubilantů “ v sále kulturního
domu ve středu obce. Zúčastnilo se celkem
65 osob.

5. Co říkáte na Dolnolutyňské noviny?
Co v nich ještě schází?
Je tam teď toho mnohem více a podle
mne jsou objektivní. Změnily se k lepšímu.
Myslím si, že je dobře, že se představují jednotlivé výbory a komise. Měly by se více
angažovat i další organizace sportovní, kulturní a společenské, aby o nich bylo více
slyšet. Tím by noviny byly ještě pestřejší.
Děkuji moc za rozhovor, přeji hodně
úspěchů v práci v roce 2006. No a těším se,
že až půjdou členové SPOZ za jubilanty, nebo poblahopřát ke zlaté svatbě, nebo vítat
občanky, že pozvou i Dolnolutyňské noviny.
Určitě by to byla hezká reportáž.
D. Štrouf

Anketa – Letošní zima
Protože letošní zima trvá opravdu příliš dlouho, tématem naší ankety nemohlo být
nic jiného. Několika občanům Dolní Lutyně jsem položil stejné dvě otázky:
1. Jak prožíváte letošní zimu?
2. Jak jste spokojeni s údržbou chodníků a silnic ve vašem okolí?
A tady jsou odpovědi:
Monika
Makovcová
1. Ve
Věřňovicích bydlíme 6
let a zatím jsem
tady, ale vlastně
v celém svém životě takovou zimu nezažila.
2. S
úd ržbou
jsem spokojena, všichni se snažili o úklid a dostala jsem se všude, kam jsem potřebovala. Zatím jsem tedy zimu prožila bez problémů. Je
ale fakt, že s kočárkem jsem ven moc nejezdila, ale to spíše kvůli smogu, nečistému ovzduší,
než kvůli sněhu. Musím tedy říci, že ve Věřňovicích byly cesty uklizeny.

každý rok. Byly však ale také případy, kdy jel
napřed sypač se škvárou, posypal silnici a do
půl hodiny za ním jel traktor s radlicí a vše
shrnoval včetně škváry. A to nemůžeme pochopit.
Marcela
Malíková
1. Bydlíme tady
v bytovkách 12
let, ale takovou
zimu jsme ještě
nezažili.
2. Co se týče úklidu, tak hlavní cesta ke statku
byla prohrnuta. Ale kolem bytovek, to jsme si
museli uklízet sami. Takže spokojenost je, ale
ne úplná.
Petra Šrutová

Beata a Karel
Drobilovi
1. T a d y
v Dolní Lutyni
jsme ještě takovou
zimu
nezažili, ale
předtím jsme bydleli na Oravě a tam jsou takové zimy a tolik sněhu každý rok. Zima se
nám líbí, ale bylo by hezké, kdyby sníh byl na
horách a v zahradách, ale ne na cestách a na
chodnících.
2. Spokojeni jsme tak na padesát procent. Máme malé dítě a s kočárkem nebylo možné se
dostat tam, kam člověk potřeboval. Na Oravě
mají v obci frézy a další vybavení, ale je fakt,
že zde by se takováto zařízení asi nevyužila

1. Zima je velmi dlouhá a takovou jsem ještě ve svém životě (25
let)
nezažila. To
množství sněhu i mrazy a všechno ostatní
přivolává deprese.
2. S údržbou jsem spokojena tak napůl. Bydlíme u koupaliště a tam jako by na nás trochu
zapomněli. Mám malou dcerku, a proto máme
celá rodina problémy s kočárkem. Ale nejhorší
snad je, že kdyby bylo potřeba sanitky, tak
k nám nedojede. Úklid v centru obce se mi
zdál být dobrý.
Za odpovědi poděkoval
D. Štrouf

Ing. Josef Lindner
starosta

Komise sociální a SPOZ
Tuto komisi jsem se rozhodl představit trochu netradičně. Využil jsem k tomu
vlastně hodnocení komise a Sboru pro občanské záležitosti ( SPOZ)) za rok 2005. Připravila jej předsedkyně komise, paní Anna
Bednářová.

- plnění úkolů, které vzejdou z jednání Rady obce Dolní Lutyně.
1.

Jak často se v loňském roce komise
sešla a co vše jste projednávali?

Komise se ke svým schůzím sešla sedmkrát. Projednala provozní řád při rozvozu
obědů, nákupů a praní prádla pro příjemce
pečovatelské služby. Doporučili jsme navýšení cen za některé úkony pečovatelské
služby.
2.

S čím se členové komise seznamují
pravidelně?

Je to čerpání rozpočtu na úseku sociálním a SPOZ, situací pečovatelské služby,
se stavem nezaměstnaných občanů v naší
obci. Naše obec měla ke dni 31.12.2005
12,07 % nezaměstnaných, tj. 277 uchazečů o
zaměstnání. Jsme v pořadí na prvním místě
s nejnižší nezaměstnaností v rámci okresu
Karviná.

Uvedená komise byla ustanovena na
2. zasedání Rady obce Dolní Lutyně dne
4.12.2002 v tomto složení: Marie Neuwertová, Milada Krůlová, Sylva Szpilová, Růžena
Antoszyková, Oldřich Piskoř, Irena Piskořová, Květa Šmídová, Pavla Petrová, Mgr. Ivana Ryšková, Jarmila Vozárová, Mgr. Lenka
Trembošová a předsedkyně Anna Bednářová.
Mezi hlavními úkoly, které si komise vytyčila a zapracovala do plánu činnosti, jsou:
- provádění návštěv občanů u příležitosti
životních jubileí;
- organizování slavnostního setkání 65 a
70letých;
- pomoc při vyhledávání starších osamělých
občanů;
- umísťování
občanů do DPS (
dům
s pečovatelskou službou );

3.

Co komise doporučila a co naopak
nedoporučila?

Z 10 žadatelů na uvolněné byty v DPS
jsme doporučili radě obce umístit 8 žadatelů. Dále jsme doporučili zapsat do pořadníku 12 občanů. Celkem máme evidováno 36
žadatelů o byt v DPS. Při výběru žadatelů
o byt v tomto zařízení se komise řídí zpracovanými zásadami Rady obce Dolní Lutyně
o umístění občanů do DPS. Doporučili jsme
(Pokračování na stránce 3)
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(Pokračování ze stránky 2)

radě obce dle finančních možností zařadit
do plánu rekonstrukci bytů ve staré části
na byty 1.kategorie.

nebo Karviná hl. n. bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. II (nástupiště od
části obce Věřňovice, které dosud slouží pro
směr Bohumín). A naopak všechny vlaky za
normálního bezvýlukového stavu trati budou
ve směru Dětmarovice - Bohumín vedeny od
pohledu po levé traťové koleji č. 1 a
k nástupu cestujících jedoucích z Dolní Lutyně směr Bohumín bude sloužit nástupiště u
této koleje, tj. nástupiště č. I (nástupiště od
části obce Nerad, které doposud slouží pro
směr Karviná).
Cestující Českých drah s nástupem/
výstupem na zastávce Dolní Lutyně budou o
výše popsané změně informováni:
rozhlasovým zařízením zastávky Dolní Lutyně po dobu 21 dní ode dne změny,
rozhlasovým zařízením stanic Bohumín,
Dětmarovice a Petrovice u Karviné po dobu 21 dnů ode dne změny,
průvodčími ve vlaku,
textovými a grafickými vývěskami na zastávce Dolní Lutyně.

Obecnímu úřadu byl doručen dopis vrchního přednosty Uzlové železniční stanice Bohumín. Protože informuje o změnách
v železničním provozu, uvádíme podstatné
části jako informace pro naše občany.
“Dokončením modernizace železniční stanice Bohumín byl učiněn poslední krok nutný
k zavedení levostranného provozu na celém
II. železničním koridoru, tj. i mezi stanicemi
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné.
Z historických důvodů a souvislostí je
doposud veden levostranný provoz od Břeclavi po Bohumín; od Bohumína dále je pak provoz pravostranný. V Bohumíně tedy vlaky
přechází zleva doprava a naopak a dochází
tím k jejich vzájemnému křižování, což sebou
nese provozní problémy a propustná výkonnost stanice a tím i přilehlých tratí je snížena.
Dne 26.2.2006 od 00.00 hodiny bude na trati
Bohumín – Dětmarovice – Petrovice u Karviné
zaveden provoz levostranný. Znamená to, že
všechny vlaky za normálního bezvýlukového
stavu trati budou ve směru Bohumín – Dětmarovice vedeny od pohledu po levé traťové koleji č. 2 a k nástupu cestujících jedoucích
z Dolní Lutyně dále směr Petrovice u Karviné

Rozpočet obce

Informace
obecního
úřadu

(v tis. Kč.)

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
CELKEM ozdravování hospod.zvířat

(Pokračování ze stránky 2)

jištění zimní údržby
obsahující zejména:
a) rozdělení obce podle okruhu údržby jednotlivými traktoristy,
b) zajištění operativní techniky pro
posílení údržby při kalamitních situacích
(účelová smlouva s NETIS a.s. o výpomoci, resp. dalším subjektem),
c) způsob monitorování vybraných
lokalit (členové dopravní komise
nebo vybraní místní občané),
d) přehled kompetentních osob pro
řešení vzniklých mimořádných situací
včetně způsobu komunikace mezi
osobami zodpovědnými za řízení
údržby.
Při “normálním” průběhu zimy řídí a
koordinuje nasazování techniky pověřený pracovník OÚ. V kalamitních situacích kupř. starosta apod.
5. Prověřit možnost účelového nasazení nezaměstnaných osob vedených u
ÚP (kupř. na úkor doby práce
“letních” pracovníků). Takové pracovníky nasadit zejména pro odklizení
sněhu z parkovišť, zastávek apod..
6. V případě, že nelze realizovat opatření dle bodu 5., uzavřít do příchodu
zimy dohody o provedení práce
s místními občany, kteří by se starali
o údržbu zastávek.

Dne 1. února 2006
byl rozpočet schválen
na zasedání
Zastupitelstva obce
Dolní Lutyně.

Programový plán
rozvoje obce v oblasti
zdravotní péče
V programovém plánu rozvoje
obce Dolní Lutyně na léta 2004-2006
je v kapitole zdravotní a sociální péče
specifikován úkol Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče. Tento úkol je
svým významem a rozsahem velmi
důležitý a patří mu trvalá pozornost
vedení obce. Počínaje měsícem dubnem 2006 přineseme na stránkách
našich novin konkrétní informace o
postupu při plnění tohoto úkolu.

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Odvody za odnětí zem. půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejn.prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provoz výhern.hrac.automatů
Odvod výtěžků z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

6 000
2 200
350
6 900
11 700
50
2 200
100
10

Daňové příjmy

31 190

Splátky půjček od obyvatelstva
Pronájem bytů
Pronájmy nebytových prostor
Pohřebnictví - příjmy ze služeb
Pečovatel. služba - příjmy ze služeb
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní nedaňové příjmy
CELKEM nedaňové příjmy

Ing. Josef Lindner, MBA, starosta

Vlastní příjmy obce

Informace SmVaK

Neinv.přijaté dotace ze SR
Přijaté dotace

Oznamujeme občanům, že v
termínu od 10. 3. 2006 do 20. 4.
2006 bude v naší obci prováděn
pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava a.s.

PŘÍJM Y

100
80
200
1 300

20
500
400
150
70
10
80
100
299
1 629
32 819
1 401
1 401

CELK EM

465
1 561

CELKEM silnice

5 726

34 220

3 160

Opravy a udržování
oprava MŠ střrd

1 575

(1 575)

CELKEM předškolní zařízení

4

smuteční síň-schody, fasáda,terasa (300)
DPS-izolace proti vodě stará část (110)
lékárna - nátěr oken a dveří
(75)
HZ-střed -sprcha (50)
HZ Nerad oprava fasády, malování (230)
kaple Věřňovice (200)
ostatní provozní náklady
Investice

1 575

ZŠ a MŠ české
6 100
z toho: na rekonstrukce kanalizace ZŠ Nerad (250)
elektrorevize ZŠ A. Jiráska (50)
oprava automat.ovládání kotelny MŠ střed (50)
ZŠ a MŠ polská
750

1 265

CELKEM veřejné osvětlení

1 460
65

CELKEM komun. služby a úz.rozvoj (mzdy)

1 215

CELKEM sběr a svoz komunálních odpadů

3 200

Nákup služeb
z toho: sekání trávy (420)
deratizace (10)
Opravy a udržování
z toho: DPS zatravňovací kostky (50)
žlaby u Jiřinky (8)
propust Stará cesta (30)
opravy hřbitovní zdi (50)
ostatní běžná údržba (30)
Ostatní provozní náklady (motor.sekačka,mater.)
Investice

430

Nákup služeb (kácení,ořezy,výsadba stromů)

250

CELKEM ost.činnosti k ochraně přírody

250

CELKEM dávky zdravotně postiženým obč.
Provozní náklady celkem
v tom: vybavení zahradním nábytkem DPS
Investice - dodávkový automobil
CELKEM pečovatelská služba
CELKEM požární ochrana-dobrovolná část

7 000

CELKEM činnost místní správy

CELKEM sportovní zařízení v majetku obce

615
80

Opravy a udržování
v tom: vchodové dveře HZ-střed 2 ks (10)
oprava 4 balkonů bytovky 1055 (120)
běžná údržba
(40)
Ostatní provozní náklady
Investice

355
0

CELKEM bytové hospodářství

525

(100)

170

1 065

500
1 050

v tom: příspěvky občanským sdružením (400)
rezerva (1 000)
projekt úpravy vstupu do OÚ (150)
studie urbanistického centra obce (30)

100
55
200
60
200

350
1 200

CELKEM zastupitelstva obcí

1 370
235

12
850

(50)

6 850

CELKEM záležit. kultury,církví,sděl.prostř.

75
0
673

CELKEM záležitosti kultury j.n.

úprava veřejného prostranství u Natta
projekt hřiště Věřňovice
oplocení hřiště u malé školy + vybavení
provoz nového hřiště u školy
parkovací plocha u nového hřiště, lavičky

168

CELKEM péče o vzhled obcí a veř.zeleň

CELKEM základní školy

CELKEM využití volného času dětí a mládeže

200
0

CELKEM nebytové hospodářství

CELKEM pohřebnictví

CELKEM kanalizace a ČOV

Opravy a udržování
z toho: střecha budovy čp. 474

3

520
560
0
120
2 500

Platy zaměstnanců
50
Nákup materiálu
10
Voda
5
Elektřina
250
Telekomunikace
15
Nákup služeb
1 530
v tom: - provoz a vzorky ČOV (680)
- odběr vzorků a rozbory kanalizace (300)
- Hraniční potok - dokončení (550)
Opravy a udržování
800
v tom: - opravy a údržba ČOV (200)
- opravy a údržba vodních toků (350)
- opravy a údržba kanalizace a jímek (250)
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
300
Budovy, haly, stavby
Projektová dokumentace
200
akce: - studie kanalizace Věřňovice (200)

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

O plnění přijatých opatření budeme čtenáře informovat.
Bc. Jan Fismol

100

Nákup služeb
Opravy a udržování
akce: - údržba místních komunikací (1 500 )
- opravy střech autobus. Zastávek (6)
- instalace silničních zrcadel(ul. Luční) (15)
- odvodňovací rošt na ul. Amelinova (40)
Dotace ČSAD Karviná
Dotace MHD Orlová
Projekt cesty Věřňovice-Laziska
Výkup pozemků Laziska
Budovy a stavby
akce: - chodník Nerad (2 000)
- zklidnění st. silnice I/67 v centru obce (500)

Konzolidace
ÚHRNEM
PŘÍJM Y
r o z d í l:

VÝDAJE :
CELKEM:

Nečerpaná rezerva k 31. 12. 2005
Nečerpaná rezerva - zůstatek do dalších let

38 126
34 220
-3 906
10 041
6 135

Poznámka:
Uvedené částky v závorkách jsou předpokládané výdaje
na uvedené akce v tisících Kč.

Tři králové koledovali již pošesté
Od 2.-12. ledna 2006 jste mohli potkat
ve své obci – stejně jako v celé republice –
skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých pěti ročnících koledníci
nesli poselství solidarity s těmi, kdo se ocitli
v tělesné, duševní nebo sociální nouzi
z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání,
rozpadu rodiny, přírodních katastrof apod.

Už známe budoucí
prvňáčky
Poslední lednový den se na naší
škole nejen předávalo vysvědčení za
první pololetí, ale také se konal zápis
do 1. třídy. Již dopoledne přišli předškoláci spolu s paní učitelkou navštívit své kamarády v 1. a 2. třídě.
Podívali se, jak probíhá vyučování,

jaké mají děti učebnice a pracovní
sešity, poslechli si krátký příběh,
který jim přečetli prvňáčci. Také si
vyzkoušeli matematickou soutěž,
poznávali písmenka a číslice, vybarvovali, povídali si s dětmi i paní učitelkou. Nakonec se jim žáčci pochlubili se svým vysvědčením.

Nejdříve malé ohlédnutí za Tříkrálovou
sbírkou 2005:
Její celkový výtěžek byl ovlivněn vlnou solidarity po vánočním úderu tsunami v Jihovýchodní
Asii, přestože na tento účel zvlášť pořádaly
všechny humanitární organizace včetně České
katolické charity speciální sbírky. V Dolní Lutyni dárci věnovali do kasiček koledníků 54,7
tis. Kč, pro Charitu Bohumín celkem 203 tis.
Kč.
65% z této částky jsme použili
- pro nákup polohovacích lůžek, praček a
opravu vstupních dveří Charitního domu
sv. Františka 110,6 tis. Kč
- na pokrytí části provozních nákladů Občanské poradny 10 tis. Kč
- na pomoc pěti dětem na Ukrajině v rámci
Adopce na dálku 30 tis. Kč
Zbývajících 35% bylo použito Sdružením
ČKCH na humanitární pomoc v zahraničí, pilotní
projekty v ČR, rezervní fond a režie sbírky.
Přímo v JV Asii bylo zřízeno centrum SČKCH
v Banda Acehu, které koordinuje nyní již
dlouhodobou pomoc pro postižené rodiny, další centrum pracuje na Srí Lance. Prostředky
byly použity mj. na obnovu školy, výstavbu
150 domků, výsadbu stromů, nákup lodí a výbavy

Sdělení ZŠ a
MŠ Aloise Jiráska

pro rybáře, obnovu rybníků a také na psychosociální pomoc lidem žijícím v provizorních
táborech.
Letos Charita Bohumín vypravila 40 koledujících skupinek. Celkový výtěžek – 176 tis.
Kč - sice nedosáhl úrovně r. 2005, nicméně i
tak svědčí o velké míře ochoty pomáhat. Dárci v Dolní Lutyni přispěli 54.253,- Kč. Prostředky budou použity podle předem schválených záměrů na nákup polohovacích křesel
pro imobilní obyvatele Charitního domu, na
vytvoření venkovní relaxační zóny v jeho sousedství, která poslouží také obyvatelům ostatních zařízení pro seniory v blízkém okolí. Stejně jako v minulých letech podpoříme
“adoptivní” děti na Ukrajině a Občanskou poradnu, která poskytuje bezplatné služby.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých
možností přispěli do kasiček tří králů. Naši
koledníci se setkali se vstřícností nejen
v domácnostech, ale i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít
s prázdnou. Každý příspěvek, i ten nejmenší,
je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi
v nouzi, ale také důvěry, že každá koruna darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat
a sloužit. A této důvěry si vážíme nejvíce.

Vážení rodiče a přátelé školy,
všichni jistě víme, že život je změna. Každodenně si všímáme, jak se mění lidé a
jejich myšlení. Mění se také naše školství.
Ministerstvo školství vydalo Rámcový
vzdělávací program, který podle školského
zákona č. 561/2004 bude pro všechny základní školy od 1. září 2007 závazný .
Školní vzdělávací program pro základní
školu si v současné době tvoří každá škola
sama. Vychází přitom ze svých tradic, podmínek a zkušeností. Součástí každého
Školního vzdělávacího programu je charakteristika školy. Abychom mohli tuto charakteristiku co nejlépe zpracovat, je nutno
provést analýzu toho, co si myslíme, že je
v naší škole dobré, co je špatné a jaké
vidíme příležitosti a hrozby pro naši školu
do budoucna. Tuto analýzu provádíme
právě nyní.
Obracíme se také na vás, abyste se nad
naší školou zamysleli, a to z pohledu rodiče a občana Dolní Lutyně. Tuto problematiku následně prodiskutují rodiče na třídních
schůzkách v dubnu s třídními učiteli svých
dětí.
Další informace získáte v dubnových
Dolnolutyňských novinách a prostřednictvím svých dětí.

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2006 rádi zodpovíme
na tel. č. 596 013 606 nebo e-mailové adrese:
charitabohumin@volny.cz

Vážení rodiče, prarodiče,
ale i další příbuzní,

vytáhněte své zaprášené housle,
harmoniky, flétny, trubky a jiné hudební nástroje, začněte cvičit a
přijďte si k nám do školy se svými
dětmi zahrát. Chystáme pro vás na
úterý 4. dubna v 16,30 v ZUŠ
Rychvald koncert „Mámo, táto,
hraj se mnou“ Třídní učitelé vašich
dětí už mají pro vás nachystány
skladbičky, které spolu určitě
zvládnete. Pokud je někdo z vás
výtvarně zdatný, může se připojit
rovněž, protože součástí koncertu
bude i vernisáž výstavy výtvarných
prací pana Szymonika, který je dědečkem naší žákyně.
Přijďte nám pomoci vytvořit tu
správnou muzikantskou atmosféru.

Kristina Stoszková

Přijdou noví žáci…

Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

nastoupí do prvních tříd v obci 33 učení chtivých dětí. K zápisu přišli se svými rodiči a
obavou, zda “zkoušky zvládnou”. Obavy šly
ale brzy stranou a budoucím vyučujícím předvedli, co všechno umí – přednášeli, zpívali,
počítali, malovali a neváhali ukázat, jak se do
školy těší.
Já jim za všechny pedagogy školy přeji, ať
těm malým nadšencům elán vydrží po celou
dobu jejich docházky.

Hedvika Peřinová,
vedoucí učitelka ZŠ Věřňovice

Jana Josieková
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Provozní řád sportovního areálu
Vážení čtenáři,v tomto čísle našich novin Vám
předkládáme Provozní řád sportovního areálu Dolní
Lutyně, což je v podstatě rekonstruované hřiště u ZŠ
Aloise Jiráska. Provozní řád je základním dokumentem, kterým se bude řídit provoz hřiště. Dalším dokumentem budou Provozní podmínky, které budou
zahrnovat kupř. způsob objednávání areálu jednotlivci i zájmovými skupinami, výši poplatku (pro děti
do 15 let vstup zdarma, jednotlivé vstupy, perma-

nentky, smlouva o užívání), jména osob zodpovědných za dozor nad provozem hřiště apod. .
Na dokončení Provozních podmínek se
pracuje. Bližší informace můžete také hledat na webových stránkách obce.
Zde se již předběžně můžete seznámit
s Provozním řádem.
Ing. Radovan Skybík

Sportovní areál Dolní Lutyně

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZOVATEL : ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, okres Karviná,
příspěvková organizace
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
* Zdravotní záchranná služba 155
* Hasičský záchranný sbor 150
* Policie 158
Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků sportovního areálu. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
Čl. 1
VSTUP DO AREÁLU
1. Zařízení slouží výhradně k sportovnímu vyžití. Vstup pouze na vlastní nebezpečí.
2. Dětem ve věku do 15 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18
let.
3 Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do odpadkových košů.
4. Dále se v areálu zakazuje :
* kouření a vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími bezpečnost návštěvníků;
* jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění veškerých povrchů
v areálu;
* jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech na veškerých plochách;
* vnášení alkoholických nápojů a nápojů na bázi coly.
Čl. 2
PROVOZNÍ POKYNY
1. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce
Dolní Lutyně, a udržovat jej v čistotě.
2. Zákaz poškozování vybavení sportovního areálu.
3. Zákaz vodění psů či jiných zvířat do sportovního areálu.

(Pokračování ze stránky 7)

S nabídkou květin, okrasných
rostlin, zahradnické mechanizace atd. se představí domácí
a zahraniční firmy a pěstitelé.
Letošní výstava si připomene
250 let od narození hudebního
skladatele W.A.Mozarta pod
názvem KVĚTINOVÁ SYMFONIE.
Odjezd autobusu od KD
v 7.30 hodin. Cena 250,- Kč.
Při hromadné objednávce vstupenek je 15% sleva. Bližší informace podá p. Pavla Petrová
osobně nebo na tel.
59 654 44 35.

Ještě jednou díky a těším se na
další spolupráci.
Za celou MŠ
Mgr. Daniela Mazurová

V neděli 2. dubna 2006
Osvětová beseda pořádá
v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni
hudebně zábavný pořad

VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Provozní doba sportovního areálu je ve školní rok:
pondělí až pátek od 14:00 – 20:00
O prázdninách: pondělí až neděle 8:00 – 20:00

sobota a neděle od 8:00 - 20:00

Při nepřízni počasí a v zimních měsících je hřiště uzavřeno.
Mimo tuto dobu je vstup do sportovního areálu zakázán.
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu,
jeho porušení bude sankcionováno jako přestupek.

1:1
0:0
3:0
0:1
2:0
0:1
0:1

Střelci 1. kola:
Huňař Dominik -4 branky, Huňař Radim - 2
branky, Oláh Jiří - 2 branky
V tabulce druhé místo se 14 body za vedoucí
Karvinou

kde vystoupí sólisté opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a
Slezského divadla v Opavě –
Jana Hošťáková, Eva Zbrožková, Jan Drahovzdal, Václav
Morys, Petr Murcek, tančí Darina Migašová a Dája Roncová,
slovem provází Alena Bastrlová, Petr Miller a František Štěpán a na klavír doprovází Josef
Kostřiba.
Začátek v 17.00 hodin.
Předprodej vstupenek v KD
v Dolní Lutyni denně.
Jednotná cena 80,- Kč.

Poděkování
V sobotu 11. února 2006 se
konal již tradiční 3. reprezentační rodičovský ples pořádaný
Maticí školskou ve spolupráci
se Základní školou Aloise Jiráska. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem členům výboru MŠ za nesmírnou obětavost
při přípravě tak náročné akce.
Také bych chtěla poděkovat
rodičům za finanční a věcné
dary do tomboly, všem sponzorům kadeřnictví Kašová, sa-

Zimní měsíce jsou obdobím
plesů. Ať jsme mladí nebo starší, všichni máme rádi zábavu,
veselí a dobrou náladu. Proto
jsme uspořádali v pátek 17.
února 2006 společenský večírek. Připravili jsme chutné občerstvení, ochotné ženy napekly dobré zákusky a nechyběla
ani bohatá tombola. Svými dary do tomboly přispěli i sponzoři – pan Klečka, paní Hermanová, vedoucí Koruny paní Šajerová a paní Wojtasová, za
což jim moc děkujeme.
Příjemným zpestřením večera
bylo vystoupení děvčat Bielczykové, Randisové a Šmekové
ze 6. třídy Základní školy A.
Jiráska. Předvedly moderní tanec s prvky akrobacie.
Ani velmi nepříznivé počasí
neodradilo milovníky dobré
zábavy, aby se přišli potěšit a
zatančit při oblíbené hudební
skupině Malcharkovo trio.
I místostarosta obce pan Jan
Fismol neodmítl naše pozvání
a přišel s manželkou se k nám
pobavit. Bylo veselo, všichni
se pěkně bavili a domů odcházeli šťastní a spokojení.
Za KD
Lydie Červencová

(Pokračování na stránce 8)
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Střelci:
Dominik Huňař - 7 branek, Radim Huňař - 3
branky, Renek Jantoš - 1 branka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Lutně
SláviaA
Petřvald
Slávia B
Slávice C
I.Petrovice

11:3
8:2
5:5
4:7
1:6
1:7

11
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5
4
4

TJ SOKOL Dolní Lutyně - Rozlosování muži jaro 2006
1:0
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2:1
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Střelci 2. kola:
Huňař Dominik - 6 branek, Huňař Radim -3
branky, Javorský Filip a Oláh Jiří po - 2 branky
Turnaj FK Slávia Orlová , dne 4. února
2006
Gymnázium Orlová - mladší žáci

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

25.3.
1.4.
8.4.
15.4
22.4.
30.4.
6.5.
13.5.
21.5.
24.5.
3.6.
10.6.
18.6.

15.00
15,30
15,30
15,30
16.00
16.00
16,30
16,30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

D. Lutyně Vendryně D.Lutyně Sedliště D.Lutyně Smilovice D.Lutyně D.Lutyně Nýdek D.Lutyně H.Suchá D.Lutyně Karviná -

Datyně
D.Lutyně
H. Žukov
D.Lutyně
Věřňovice
D.Lutyně
Jablunkov
Orlová B
D.Lutyně
Nebory
D.Lutyně
Hrádek
D.Lutyně

Poděkování

Březen - Měsíc internetu

Výbor TJ Sokol Dolní Lutyně děkuje všem
sponzorům a členům TJ Sokol, kteří se podíleli na Sportovním plese, který se konal
19.ledna 2006, a Pochování basy 4. března
2006 se skupinou RUFUS v kulturním domě.
Zároveň zveme své příznivce na 1.
mistrovské utkání doma, a to v sobotu 25.
března 2006 v 15.00 hodin s Datyní.

Knihovna je přihlášena do celostátní akce:
“Březen - Měsíc internetu”, který je v letošním roce
věnován problematice e - governmentu.
Občané naší obce mohou v měsíci březnu využít
volný přístup k internetu. Každý zájemce bude mít
možnost strávit na internetu v knihovně denně 0,5
hodiny zdarma.
Internet je přístupný v tyto dny:
Pondělí:
13 - 16.45
Úterý:
9 -12
13 - 16.45
Čtvrtek: 9 – 12
13 – 16.45
Zájemci si mohou osobně, telefonicky, nebo emailem objednat rezervaci.

Tajemník TJ Václav Šostok

Za MK D.L. K. Anýžová

Rychvaldský slavík potřetí
Milí zpěváčci, ve středu 19. 4. v 15,30
hodin v koncertním sále ZUŠ Rychvald opět
zasedne vážená porota ve složení paní biskupka J. Šilerová, Mgr. M. Kopčajová, M. Monczková, Ing. I. Širocký, Ing. V. Rusek, V. Vydra a MgA. M. Bárta, aby rozhodla, kdo z vás se

pro letošní rok stane Rychvaldským slavíkem.
Začněte už tedy vybírat písničky a nejpozději
do 7.4.2006 nám přineste vyplněné přihlášky,
které jsou k dispozici v ZUŠ a na pobočce v
Dolní Lutyni. Informace a domluvy hudebních
doprovodů v ZUŠ u Mgr. Černíkové nebo na
tel. č. 596 546 318.
Těšíme se na nové talenty.
V. Matonogová
ředitelka ZUŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru oslavili 75. , 80., a 92. narozeniny tito naši spoluobčané:
Ilona Kniežyková, Milada Piniurová,
Danuše Vajdová, Josef Šimoňák, Gustav
Macura, Anna Kubošová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a hodně elánu do dalších
let
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Dne 13.3.2006 oslaví paní

Zdeňka Littnerová
své 80. narozeniny.

Dne 18.2.2006 se konalo vítání občánků, na Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní
němž byli přivítáni tito noví občánci:
pohody a optimismu přejí do dalších let syn Jiří
s manželkou Barborou a vnučky Věrka a JinJan Mieszczak, Adam Dolíška a Jaromír dřiška.
Zmijka.
Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Karel Pilát, Romuald Hanusek, Jan
Bijok, Antonín Svoboda, Jindřich Stabla,
Marie Kubatková, Marie Kursová, Marie
Šostoková, František Šelong, Marie
Kakalová, Alžběta Staňková.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kdo Tě znal,vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene

Dne 13. března 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní

Pavly Hruškové.
S láskou vzpomíná rodina.

Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích žije dál.

Dne 19. března 2006 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Zdařilý večírek klubu
důchodců

PLES V OPERETĚ,

Inter Petrovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová C
Petřvald - Dolní Lutyně
Sl. Orlová B - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová A
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moobsluha Věranka, SRPŠ Věřňovice, restaurace u Vaška a u
Kněžíků, panu Klečkovi, Hermanovi , Halamovi, Jurákovi a
Chodovi, paní Šimčíkové a Ciasnochové, řeznictví Solak a
Wojtas, Koruna, obuv, pekárna
ARISTA Orlová, pneuservis
Stoklasa, Kran, Rockwool Bohumín, papírnictví p. Turczynová, paní kuchařce Pavli Ferdové a celému kolektivu kuchyně, hudební skupině SAXET a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace, a tak přispěli ke
zdárnému průběhu celého plesu.

4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Provozního
řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
5. Vstup do prostoru sportovního areálu pouze osobám, které si pronajaly sportovní plochy
ve stanoveném čase.
Čl. 3

V době od 1. dubna do 30. září 2006
bude ZO ČSCH v Dolní Lutyni organizovat očkování králíků proti moru a myxomatóze.
Očkování bude probíhat dle loňského seznamu a ve stejné cenové relaci jako v
loňském roce. Bližší informace u pana
Waloška č.tel: 596 520 905.
Za výbor ČSCH
p.Walošek

Osvětová
beseda
informuje

zájezd na
FLORU OLOMOUC.

1. kolo dne 27. prosince 2005:
Turnaj. zápasy:
Dolní Lutyně - M.FK Karviná
TJ Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - DF H. Suchá
FK Havířov - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Bohumín
H.Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

Informace chovatelů

Osvětová
beseda
informuje
Osvětová beseda připravila na
sobotu 22. dubna 2006 jednodenní

Mladší žáci Dolní Lutyně válí
I. ročník zimní halové soutěže mladších
žáků

2. kolo dne 28. ledna 2006:
Turnaj. zápasy: Dolní Lutyně - Karviná
Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - H. Suchá
Mgr. Šárka Vykydalová, FK Havířov - Dolní Lutyně
koordinátorka ŠVP ZŠ. Dolní Lutyně - Bohumín
H. Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

V úterý 31. ledna, v den, kdy 63 žáků obdrželo svá předposlední vysvědčení a za půl
roku se rozloučí se základní školou, se na naší ZŠ a všech jejích odloučených pracovištích
konal zápis dětí do 1. ročníku. Celkem v září

Odpoledne pak přicházeli děti
k zápisu společně se svými rodiči.
Na školní rok 2006/2007 máme
tedy do 1. třídy zapsáno 7 dětí,
z toho jsou 4 chlapci a 3 dívky. Věříme, že se jim na naší škole bude
líbit a budou tady mít dobré kamarády.

SPORT

Emila Oršulíka.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Srdce dotlouklo,
odešly síly,
klid a mír nám dopřejte,
milou vzpomínku
nám zachovejte

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.

Dne 8. března 2006 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

14. března by se dožil
100 let pan

Josefa Popiolka.

a zároveň jsme vzpomněli
12. výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Anna,
dcera Renáta, zeť Tomáš, vnučky Kačenka a
Anička, syn Aleš, snacha Radka a vnuk Alánek.

Emanuel Téma

Také vzpomínáme 5. výročí úmrtí jeho
syna Miroslava.
S láskou a úctou vzpomínají
Otakar s rodinou a Marta
s rodinami.

Dne 13. března 2006 uplyne
4. smutné výročí úmrtí
pana

Františka Křemena
a zároveň 5. dubna 2006
vzpomeneme jeho nedožitých 90 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Karel s rodinou

Tři králové koledovali již pošesté
Od 2.-12. ledna 2006 jste mohli potkat
ve své obci – stejně jako v celé republice –
skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých pěti ročnících koledníci
nesli poselství solidarity s těmi, kdo se ocitli
v tělesné, duševní nebo sociální nouzi
z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání,
rozpadu rodiny, přírodních katastrof apod.

Už známe budoucí
prvňáčky
Poslední lednový den se na naší
škole nejen předávalo vysvědčení za
první pololetí, ale také se konal zápis
do 1. třídy. Již dopoledne přišli předškoláci spolu s paní učitelkou navštívit své kamarády v 1. a 2. třídě.
Podívali se, jak probíhá vyučování,

jaké mají děti učebnice a pracovní
sešity, poslechli si krátký příběh,
který jim přečetli prvňáčci. Také si
vyzkoušeli matematickou soutěž,
poznávali písmenka a číslice, vybarvovali, povídali si s dětmi i paní učitelkou. Nakonec se jim žáčci pochlubili se svým vysvědčením.

Nejdříve malé ohlédnutí za Tříkrálovou
sbírkou 2005:
Její celkový výtěžek byl ovlivněn vlnou solidarity po vánočním úderu tsunami v Jihovýchodní
Asii, přestože na tento účel zvlášť pořádaly
všechny humanitární organizace včetně České
katolické charity speciální sbírky. V Dolní Lutyni dárci věnovali do kasiček koledníků 54,7
tis. Kč, pro Charitu Bohumín celkem 203 tis.
Kč.
65% z této částky jsme použili
- pro nákup polohovacích lůžek, praček a
opravu vstupních dveří Charitního domu
sv. Františka 110,6 tis. Kč
- na pokrytí části provozních nákladů Občanské poradny 10 tis. Kč
- na pomoc pěti dětem na Ukrajině v rámci
Adopce na dálku 30 tis. Kč
Zbývajících 35% bylo použito Sdružením
ČKCH na humanitární pomoc v zahraničí, pilotní
projekty v ČR, rezervní fond a režie sbírky.
Přímo v JV Asii bylo zřízeno centrum SČKCH
v Banda Acehu, které koordinuje nyní již
dlouhodobou pomoc pro postižené rodiny, další centrum pracuje na Srí Lance. Prostředky
byly použity mj. na obnovu školy, výstavbu
150 domků, výsadbu stromů, nákup lodí a výbavy

Sdělení ZŠ a
MŠ Aloise Jiráska

pro rybáře, obnovu rybníků a také na psychosociální pomoc lidem žijícím v provizorních
táborech.
Letos Charita Bohumín vypravila 40 koledujících skupinek. Celkový výtěžek – 176 tis.
Kč - sice nedosáhl úrovně r. 2005, nicméně i
tak svědčí o velké míře ochoty pomáhat. Dárci v Dolní Lutyni přispěli 54.253,- Kč. Prostředky budou použity podle předem schválených záměrů na nákup polohovacích křesel
pro imobilní obyvatele Charitního domu, na
vytvoření venkovní relaxační zóny v jeho sousedství, která poslouží také obyvatelům ostatních zařízení pro seniory v blízkém okolí. Stejně jako v minulých letech podpoříme
“adoptivní” děti na Ukrajině a Občanskou poradnu, která poskytuje bezplatné služby.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých
možností přispěli do kasiček tří králů. Naši
koledníci se setkali se vstřícností nejen
v domácnostech, ale i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít
s prázdnou. Každý příspěvek, i ten nejmenší,
je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi
v nouzi, ale také důvěry, že každá koruna darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat
a sloužit. A této důvěry si vážíme nejvíce.

Vážení rodiče a přátelé školy,
všichni jistě víme, že život je změna. Každodenně si všímáme, jak se mění lidé a
jejich myšlení. Mění se také naše školství.
Ministerstvo školství vydalo Rámcový
vzdělávací program, který podle školského
zákona č. 561/2004 bude pro všechny základní školy od 1. září 2007 závazný .
Školní vzdělávací program pro základní
školu si v současné době tvoří každá škola
sama. Vychází přitom ze svých tradic, podmínek a zkušeností. Součástí každého
Školního vzdělávacího programu je charakteristika školy. Abychom mohli tuto charakteristiku co nejlépe zpracovat, je nutno
provést analýzu toho, co si myslíme, že je
v naší škole dobré, co je špatné a jaké
vidíme příležitosti a hrozby pro naši školu
do budoucna. Tuto analýzu provádíme
právě nyní.
Obracíme se také na vás, abyste se nad
naší školou zamysleli, a to z pohledu rodiče a občana Dolní Lutyně. Tuto problematiku následně prodiskutují rodiče na třídních
schůzkách v dubnu s třídními učiteli svých
dětí.
Další informace získáte v dubnových
Dolnolutyňských novinách a prostřednictvím svých dětí.

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2006 rádi zodpovíme
na tel. č. 596 013 606 nebo e-mailové adrese:
charitabohumin@volny.cz

Vážení rodiče, prarodiče,
ale i další příbuzní,

vytáhněte své zaprášené housle,
harmoniky, flétny, trubky a jiné hudební nástroje, začněte cvičit a
přijďte si k nám do školy se svými
dětmi zahrát. Chystáme pro vás na
úterý 4. dubna v 16,30 v ZUŠ
Rychvald koncert „Mámo, táto,
hraj se mnou“ Třídní učitelé vašich
dětí už mají pro vás nachystány
skladbičky, které spolu určitě
zvládnete. Pokud je někdo z vás
výtvarně zdatný, může se připojit
rovněž, protože součástí koncertu
bude i vernisáž výstavy výtvarných
prací pana Szymonika, který je dědečkem naší žákyně.
Přijďte nám pomoci vytvořit tu
správnou muzikantskou atmosféru.

Kristina Stoszková

Přijdou noví žáci…

Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

nastoupí do prvních tříd v obci 33 učení chtivých dětí. K zápisu přišli se svými rodiči a
obavou, zda “zkoušky zvládnou”. Obavy šly
ale brzy stranou a budoucím vyučujícím předvedli, co všechno umí – přednášeli, zpívali,
počítali, malovali a neváhali ukázat, jak se do
školy těší.
Já jim za všechny pedagogy školy přeji, ať
těm malým nadšencům elán vydrží po celou
dobu jejich docházky.

Hedvika Peřinová,
vedoucí učitelka ZŠ Věřňovice

Jana Josieková
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Provozní řád sportovního areálu
Vážení čtenáři,v tomto čísle našich novin Vám
předkládáme Provozní řád sportovního areálu Dolní
Lutyně, což je v podstatě rekonstruované hřiště u ZŠ
Aloise Jiráska. Provozní řád je základním dokumentem, kterým se bude řídit provoz hřiště. Dalším dokumentem budou Provozní podmínky, které budou
zahrnovat kupř. způsob objednávání areálu jednotlivci i zájmovými skupinami, výši poplatku (pro děti
do 15 let vstup zdarma, jednotlivé vstupy, perma-

nentky, smlouva o užívání), jména osob zodpovědných za dozor nad provozem hřiště apod. .
Na dokončení Provozních podmínek se
pracuje. Bližší informace můžete také hledat na webových stránkách obce.
Zde se již předběžně můžete seznámit
s Provozním řádem.
Ing. Radovan Skybík

Sportovní areál Dolní Lutyně

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZOVATEL : ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, okres Karviná,
příspěvková organizace
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
* Zdravotní záchranná služba 155
* Hasičský záchranný sbor 150
* Policie 158
Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků sportovního areálu. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
Čl. 1
VSTUP DO AREÁLU
1. Zařízení slouží výhradně k sportovnímu vyžití. Vstup pouze na vlastní nebezpečí.
2. Dětem ve věku do 15 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18
let.
3 Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do odpadkových košů.
4. Dále se v areálu zakazuje :
* kouření a vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími bezpečnost návštěvníků;
* jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění veškerých povrchů
v areálu;
* jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech na veškerých plochách;
* vnášení alkoholických nápojů a nápojů na bázi coly.
Čl. 2
PROVOZNÍ POKYNY
1. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce
Dolní Lutyně, a udržovat jej v čistotě.
2. Zákaz poškozování vybavení sportovního areálu.
3. Zákaz vodění psů či jiných zvířat do sportovního areálu.

(Pokračování ze stránky 7)

S nabídkou květin, okrasných
rostlin, zahradnické mechanizace atd. se představí domácí
a zahraniční firmy a pěstitelé.
Letošní výstava si připomene
250 let od narození hudebního
skladatele W.A.Mozarta pod
názvem KVĚTINOVÁ SYMFONIE.
Odjezd autobusu od KD
v 7.30 hodin. Cena 250,- Kč.
Při hromadné objednávce vstupenek je 15% sleva. Bližší informace podá p. Pavla Petrová
osobně nebo na tel.
59 654 44 35.

Ještě jednou díky a těším se na
další spolupráci.
Za celou MŠ
Mgr. Daniela Mazurová

V neděli 2. dubna 2006
Osvětová beseda pořádá
v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni
hudebně zábavný pořad

VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Provozní doba sportovního areálu je ve školní rok:
pondělí až pátek od 14:00 – 20:00
O prázdninách: pondělí až neděle 8:00 – 20:00

sobota a neděle od 8:00 - 20:00

Při nepřízni počasí a v zimních měsících je hřiště uzavřeno.
Mimo tuto dobu je vstup do sportovního areálu zakázán.
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu,
jeho porušení bude sankcionováno jako přestupek.

1:1
0:0
3:0
0:1
2:0
0:1
0:1

Střelci 1. kola:
Huňař Dominik -4 branky, Huňař Radim - 2
branky, Oláh Jiří - 2 branky
V tabulce druhé místo se 14 body za vedoucí
Karvinou

kde vystoupí sólisté opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a
Slezského divadla v Opavě –
Jana Hošťáková, Eva Zbrožková, Jan Drahovzdal, Václav
Morys, Petr Murcek, tančí Darina Migašová a Dája Roncová,
slovem provází Alena Bastrlová, Petr Miller a František Štěpán a na klavír doprovází Josef
Kostřiba.
Začátek v 17.00 hodin.
Předprodej vstupenek v KD
v Dolní Lutyni denně.
Jednotná cena 80,- Kč.

Poděkování
V sobotu 11. února 2006 se
konal již tradiční 3. reprezentační rodičovský ples pořádaný
Maticí školskou ve spolupráci
se Základní školou Aloise Jiráska. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem členům výboru MŠ za nesmírnou obětavost
při přípravě tak náročné akce.
Také bych chtěla poděkovat
rodičům za finanční a věcné
dary do tomboly, všem sponzorům kadeřnictví Kašová, sa-

Zimní měsíce jsou obdobím
plesů. Ať jsme mladí nebo starší, všichni máme rádi zábavu,
veselí a dobrou náladu. Proto
jsme uspořádali v pátek 17.
února 2006 společenský večírek. Připravili jsme chutné občerstvení, ochotné ženy napekly dobré zákusky a nechyběla
ani bohatá tombola. Svými dary do tomboly přispěli i sponzoři – pan Klečka, paní Hermanová, vedoucí Koruny paní Šajerová a paní Wojtasová, za
což jim moc děkujeme.
Příjemným zpestřením večera
bylo vystoupení děvčat Bielczykové, Randisové a Šmekové
ze 6. třídy Základní školy A.
Jiráska. Předvedly moderní tanec s prvky akrobacie.
Ani velmi nepříznivé počasí
neodradilo milovníky dobré
zábavy, aby se přišli potěšit a
zatančit při oblíbené hudební
skupině Malcharkovo trio.
I místostarosta obce pan Jan
Fismol neodmítl naše pozvání
a přišel s manželkou se k nám
pobavit. Bylo veselo, všichni
se pěkně bavili a domů odcházeli šťastní a spokojení.
Za KD
Lydie Červencová

(Pokračování na stránce 8)
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Střelci:
Dominik Huňař - 7 branek, Radim Huňař - 3
branky, Renek Jantoš - 1 branka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Lutně
SláviaA
Petřvald
Slávia B
Slávice C
I.Petrovice

11:3
8:2
5:5
4:7
1:6
1:7
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4
4

TJ SOKOL Dolní Lutyně - Rozlosování muži jaro 2006
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Střelci 2. kola:
Huňař Dominik - 6 branek, Huňař Radim -3
branky, Javorský Filip a Oláh Jiří po - 2 branky
Turnaj FK Slávia Orlová , dne 4. února
2006
Gymnázium Orlová - mladší žáci

SO
SO
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SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

25.3.
1.4.
8.4.
15.4
22.4.
30.4.
6.5.
13.5.
21.5.
24.5.
3.6.
10.6.
18.6.

15.00
15,30
15,30
15,30
16.00
16.00
16,30
16,30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

D. Lutyně Vendryně D.Lutyně Sedliště D.Lutyně Smilovice D.Lutyně D.Lutyně Nýdek D.Lutyně H.Suchá D.Lutyně Karviná -

Datyně
D.Lutyně
H. Žukov
D.Lutyně
Věřňovice
D.Lutyně
Jablunkov
Orlová B
D.Lutyně
Nebory
D.Lutyně
Hrádek
D.Lutyně

Poděkování

Březen - Měsíc internetu

Výbor TJ Sokol Dolní Lutyně děkuje všem
sponzorům a členům TJ Sokol, kteří se podíleli na Sportovním plese, který se konal
19.ledna 2006, a Pochování basy 4. března
2006 se skupinou RUFUS v kulturním domě.
Zároveň zveme své příznivce na 1.
mistrovské utkání doma, a to v sobotu 25.
března 2006 v 15.00 hodin s Datyní.

Knihovna je přihlášena do celostátní akce:
“Březen - Měsíc internetu”, který je v letošním roce
věnován problematice e - governmentu.
Občané naší obce mohou v měsíci březnu využít
volný přístup k internetu. Každý zájemce bude mít
možnost strávit na internetu v knihovně denně 0,5
hodiny zdarma.
Internet je přístupný v tyto dny:
Pondělí:
13 - 16.45
Úterý:
9 -12
13 - 16.45
Čtvrtek: 9 – 12
13 – 16.45
Zájemci si mohou osobně, telefonicky, nebo emailem objednat rezervaci.

Tajemník TJ Václav Šostok

Za MK D.L. K. Anýžová

Rychvaldský slavík potřetí
Milí zpěváčci, ve středu 19. 4. v 15,30
hodin v koncertním sále ZUŠ Rychvald opět
zasedne vážená porota ve složení paní biskupka J. Šilerová, Mgr. M. Kopčajová, M. Monczková, Ing. I. Širocký, Ing. V. Rusek, V. Vydra a MgA. M. Bárta, aby rozhodla, kdo z vás se

pro letošní rok stane Rychvaldským slavíkem.
Začněte už tedy vybírat písničky a nejpozději
do 7.4.2006 nám přineste vyplněné přihlášky,
které jsou k dispozici v ZUŠ a na pobočce v
Dolní Lutyni. Informace a domluvy hudebních
doprovodů v ZUŠ u Mgr. Černíkové nebo na
tel. č. 596 546 318.
Těšíme se na nové talenty.
V. Matonogová
ředitelka ZUŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru oslavili 75. , 80., a 92. narozeniny tito naši spoluobčané:
Ilona Kniežyková, Milada Piniurová,
Danuše Vajdová, Josef Šimoňák, Gustav
Macura, Anna Kubošová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a hodně elánu do dalších
let
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Dne 13.3.2006 oslaví paní

Zdeňka Littnerová
své 80. narozeniny.

Dne 18.2.2006 se konalo vítání občánků, na Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní
němž byli přivítáni tito noví občánci:
pohody a optimismu přejí do dalších let syn Jiří
s manželkou Barborou a vnučky Věrka a JinJan Mieszczak, Adam Dolíška a Jaromír dřiška.
Zmijka.
Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Karel Pilát, Romuald Hanusek, Jan
Bijok, Antonín Svoboda, Jindřich Stabla,
Marie Kubatková, Marie Kursová, Marie
Šostoková, František Šelong, Marie
Kakalová, Alžběta Staňková.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kdo Tě znal,vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene

Dne 13. března 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní

Pavly Hruškové.
S láskou vzpomíná rodina.

Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích žije dál.

Dne 19. března 2006 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Zdařilý večírek klubu
důchodců

PLES V OPERETĚ,

Inter Petrovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová C
Petřvald - Dolní Lutyně
Sl. Orlová B - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová A
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moobsluha Věranka, SRPŠ Věřňovice, restaurace u Vaška a u
Kněžíků, panu Klečkovi, Hermanovi , Halamovi, Jurákovi a
Chodovi, paní Šimčíkové a Ciasnochové, řeznictví Solak a
Wojtas, Koruna, obuv, pekárna
ARISTA Orlová, pneuservis
Stoklasa, Kran, Rockwool Bohumín, papírnictví p. Turczynová, paní kuchařce Pavli Ferdové a celému kolektivu kuchyně, hudební skupině SAXET a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace, a tak přispěli ke
zdárnému průběhu celého plesu.

4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Provozního
řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
5. Vstup do prostoru sportovního areálu pouze osobám, které si pronajaly sportovní plochy
ve stanoveném čase.
Čl. 3

V době od 1. dubna do 30. září 2006
bude ZO ČSCH v Dolní Lutyni organizovat očkování králíků proti moru a myxomatóze.
Očkování bude probíhat dle loňského seznamu a ve stejné cenové relaci jako v
loňském roce. Bližší informace u pana
Waloška č.tel: 596 520 905.
Za výbor ČSCH
p.Walošek

Osvětová
beseda
informuje

zájezd na
FLORU OLOMOUC.

1. kolo dne 27. prosince 2005:
Turnaj. zápasy:
Dolní Lutyně - M.FK Karviná
TJ Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - DF H. Suchá
FK Havířov - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Bohumín
H.Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

Informace chovatelů

Osvětová
beseda
informuje
Osvětová beseda připravila na
sobotu 22. dubna 2006 jednodenní

Mladší žáci Dolní Lutyně válí
I. ročník zimní halové soutěže mladších
žáků

2. kolo dne 28. ledna 2006:
Turnaj. zápasy: Dolní Lutyně - Karviná
Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - H. Suchá
Mgr. Šárka Vykydalová, FK Havířov - Dolní Lutyně
koordinátorka ŠVP ZŠ. Dolní Lutyně - Bohumín
H. Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

V úterý 31. ledna, v den, kdy 63 žáků obdrželo svá předposlední vysvědčení a za půl
roku se rozloučí se základní školou, se na naší ZŠ a všech jejích odloučených pracovištích
konal zápis dětí do 1. ročníku. Celkem v září

Odpoledne pak přicházeli děti
k zápisu společně se svými rodiči.
Na školní rok 2006/2007 máme
tedy do 1. třídy zapsáno 7 dětí,
z toho jsou 4 chlapci a 3 dívky. Věříme, že se jim na naší škole bude
líbit a budou tady mít dobré kamarády.

SPORT

Emila Oršulíka.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Srdce dotlouklo,
odešly síly,
klid a mír nám dopřejte,
milou vzpomínku
nám zachovejte

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.

Dne 8. března 2006 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

14. března by se dožil
100 let pan

Josefa Popiolka.

a zároveň jsme vzpomněli
12. výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Anna,
dcera Renáta, zeť Tomáš, vnučky Kačenka a
Anička, syn Aleš, snacha Radka a vnuk Alánek.

Emanuel Téma

Také vzpomínáme 5. výročí úmrtí jeho
syna Miroslava.
S láskou a úctou vzpomínají
Otakar s rodinou a Marta
s rodinami.

Dne 13. března 2006 uplyne
4. smutné výročí úmrtí
pana

Františka Křemena
a zároveň 5. dubna 2006
vzpomeneme jeho nedožitých 90 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Karel s rodinou

Tři králové koledovali již pošesté
Od 2.-12. ledna 2006 jste mohli potkat
ve své obci – stejně jako v celé republice –
skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých pěti ročnících koledníci
nesli poselství solidarity s těmi, kdo se ocitli
v tělesné, duševní nebo sociální nouzi
z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání,
rozpadu rodiny, přírodních katastrof apod.

Už známe budoucí
prvňáčky
Poslední lednový den se na naší
škole nejen předávalo vysvědčení za
první pololetí, ale také se konal zápis
do 1. třídy. Již dopoledne přišli předškoláci spolu s paní učitelkou navštívit své kamarády v 1. a 2. třídě.
Podívali se, jak probíhá vyučování,

jaké mají děti učebnice a pracovní
sešity, poslechli si krátký příběh,
který jim přečetli prvňáčci. Také si
vyzkoušeli matematickou soutěž,
poznávali písmenka a číslice, vybarvovali, povídali si s dětmi i paní učitelkou. Nakonec se jim žáčci pochlubili se svým vysvědčením.

Nejdříve malé ohlédnutí za Tříkrálovou
sbírkou 2005:
Její celkový výtěžek byl ovlivněn vlnou solidarity po vánočním úderu tsunami v Jihovýchodní
Asii, přestože na tento účel zvlášť pořádaly
všechny humanitární organizace včetně České
katolické charity speciální sbírky. V Dolní Lutyni dárci věnovali do kasiček koledníků 54,7
tis. Kč, pro Charitu Bohumín celkem 203 tis.
Kč.
65% z této částky jsme použili
- pro nákup polohovacích lůžek, praček a
opravu vstupních dveří Charitního domu
sv. Františka 110,6 tis. Kč
- na pokrytí části provozních nákladů Občanské poradny 10 tis. Kč
- na pomoc pěti dětem na Ukrajině v rámci
Adopce na dálku 30 tis. Kč
Zbývajících 35% bylo použito Sdružením
ČKCH na humanitární pomoc v zahraničí, pilotní
projekty v ČR, rezervní fond a režie sbírky.
Přímo v JV Asii bylo zřízeno centrum SČKCH
v Banda Acehu, které koordinuje nyní již
dlouhodobou pomoc pro postižené rodiny, další centrum pracuje na Srí Lance. Prostředky
byly použity mj. na obnovu školy, výstavbu
150 domků, výsadbu stromů, nákup lodí a výbavy

Sdělení ZŠ a
MŠ Aloise Jiráska

pro rybáře, obnovu rybníků a také na psychosociální pomoc lidem žijícím v provizorních
táborech.
Letos Charita Bohumín vypravila 40 koledujících skupinek. Celkový výtěžek – 176 tis.
Kč - sice nedosáhl úrovně r. 2005, nicméně i
tak svědčí o velké míře ochoty pomáhat. Dárci v Dolní Lutyni přispěli 54.253,- Kč. Prostředky budou použity podle předem schválených záměrů na nákup polohovacích křesel
pro imobilní obyvatele Charitního domu, na
vytvoření venkovní relaxační zóny v jeho sousedství, která poslouží také obyvatelům ostatních zařízení pro seniory v blízkém okolí. Stejně jako v minulých letech podpoříme
“adoptivní” děti na Ukrajině a Občanskou poradnu, která poskytuje bezplatné služby.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých
možností přispěli do kasiček tří králů. Naši
koledníci se setkali se vstřícností nejen
v domácnostech, ale i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít
s prázdnou. Každý příspěvek, i ten nejmenší,
je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi
v nouzi, ale také důvěry, že každá koruna darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat
a sloužit. A této důvěry si vážíme nejvíce.

Vážení rodiče a přátelé školy,
všichni jistě víme, že život je změna. Každodenně si všímáme, jak se mění lidé a
jejich myšlení. Mění se také naše školství.
Ministerstvo školství vydalo Rámcový
vzdělávací program, který podle školského
zákona č. 561/2004 bude pro všechny základní školy od 1. září 2007 závazný .
Školní vzdělávací program pro základní
školu si v současné době tvoří každá škola
sama. Vychází přitom ze svých tradic, podmínek a zkušeností. Součástí každého
Školního vzdělávacího programu je charakteristika školy. Abychom mohli tuto charakteristiku co nejlépe zpracovat, je nutno
provést analýzu toho, co si myslíme, že je
v naší škole dobré, co je špatné a jaké
vidíme příležitosti a hrozby pro naši školu
do budoucna. Tuto analýzu provádíme
právě nyní.
Obracíme se také na vás, abyste se nad
naší školou zamysleli, a to z pohledu rodiče a občana Dolní Lutyně. Tuto problematiku následně prodiskutují rodiče na třídních
schůzkách v dubnu s třídními učiteli svých
dětí.
Další informace získáte v dubnových
Dolnolutyňských novinách a prostřednictvím svých dětí.

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2006 rádi zodpovíme
na tel. č. 596 013 606 nebo e-mailové adrese:
charitabohumin@volny.cz

Vážení rodiče, prarodiče,
ale i další příbuzní,

vytáhněte své zaprášené housle,
harmoniky, flétny, trubky a jiné hudební nástroje, začněte cvičit a
přijďte si k nám do školy se svými
dětmi zahrát. Chystáme pro vás na
úterý 4. dubna v 16,30 v ZUŠ
Rychvald koncert „Mámo, táto,
hraj se mnou“ Třídní učitelé vašich
dětí už mají pro vás nachystány
skladbičky, které spolu určitě
zvládnete. Pokud je někdo z vás
výtvarně zdatný, může se připojit
rovněž, protože součástí koncertu
bude i vernisáž výstavy výtvarných
prací pana Szymonika, který je dědečkem naší žákyně.
Přijďte nám pomoci vytvořit tu
správnou muzikantskou atmosféru.

Kristina Stoszková

Přijdou noví žáci…

Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

nastoupí do prvních tříd v obci 33 učení chtivých dětí. K zápisu přišli se svými rodiči a
obavou, zda “zkoušky zvládnou”. Obavy šly
ale brzy stranou a budoucím vyučujícím předvedli, co všechno umí – přednášeli, zpívali,
počítali, malovali a neváhali ukázat, jak se do
školy těší.
Já jim za všechny pedagogy školy přeji, ať
těm malým nadšencům elán vydrží po celou
dobu jejich docházky.

Hedvika Peřinová,
vedoucí učitelka ZŠ Věřňovice

Jana Josieková
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Provozní řád sportovního areálu
Vážení čtenáři,v tomto čísle našich novin Vám
předkládáme Provozní řád sportovního areálu Dolní
Lutyně, což je v podstatě rekonstruované hřiště u ZŠ
Aloise Jiráska. Provozní řád je základním dokumentem, kterým se bude řídit provoz hřiště. Dalším dokumentem budou Provozní podmínky, které budou
zahrnovat kupř. způsob objednávání areálu jednotlivci i zájmovými skupinami, výši poplatku (pro děti
do 15 let vstup zdarma, jednotlivé vstupy, perma-

nentky, smlouva o užívání), jména osob zodpovědných za dozor nad provozem hřiště apod. .
Na dokončení Provozních podmínek se
pracuje. Bližší informace můžete také hledat na webových stránkách obce.
Zde se již předběžně můžete seznámit
s Provozním řádem.
Ing. Radovan Skybík

Sportovní areál Dolní Lutyně

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZOVATEL : ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, okres Karviná,
příspěvková organizace
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
* Zdravotní záchranná služba 155
* Hasičský záchranný sbor 150
* Policie 158
Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků sportovního areálu. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
Čl. 1
VSTUP DO AREÁLU
1. Zařízení slouží výhradně k sportovnímu vyžití. Vstup pouze na vlastní nebezpečí.
2. Dětem ve věku do 15 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18
let.
3 Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do odpadkových košů.
4. Dále se v areálu zakazuje :
* kouření a vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími bezpečnost návštěvníků;
* jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění veškerých povrchů
v areálu;
* jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech na veškerých plochách;
* vnášení alkoholických nápojů a nápojů na bázi coly.
Čl. 2
PROVOZNÍ POKYNY
1. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce
Dolní Lutyně, a udržovat jej v čistotě.
2. Zákaz poškozování vybavení sportovního areálu.
3. Zákaz vodění psů či jiných zvířat do sportovního areálu.

(Pokračování ze stránky 7)

S nabídkou květin, okrasných
rostlin, zahradnické mechanizace atd. se představí domácí
a zahraniční firmy a pěstitelé.
Letošní výstava si připomene
250 let od narození hudebního
skladatele W.A.Mozarta pod
názvem KVĚTINOVÁ SYMFONIE.
Odjezd autobusu od KD
v 7.30 hodin. Cena 250,- Kč.
Při hromadné objednávce vstupenek je 15% sleva. Bližší informace podá p. Pavla Petrová
osobně nebo na tel.
59 654 44 35.

Ještě jednou díky a těším se na
další spolupráci.
Za celou MŠ
Mgr. Daniela Mazurová

V neděli 2. dubna 2006
Osvětová beseda pořádá
v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni
hudebně zábavný pořad

VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Provozní doba sportovního areálu je ve školní rok:
pondělí až pátek od 14:00 – 20:00
O prázdninách: pondělí až neděle 8:00 – 20:00

sobota a neděle od 8:00 - 20:00

Při nepřízni počasí a v zimních měsících je hřiště uzavřeno.
Mimo tuto dobu je vstup do sportovního areálu zakázán.
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu,
jeho porušení bude sankcionováno jako přestupek.

1:1
0:0
3:0
0:1
2:0
0:1
0:1

Střelci 1. kola:
Huňař Dominik -4 branky, Huňař Radim - 2
branky, Oláh Jiří - 2 branky
V tabulce druhé místo se 14 body za vedoucí
Karvinou

kde vystoupí sólisté opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a
Slezského divadla v Opavě –
Jana Hošťáková, Eva Zbrožková, Jan Drahovzdal, Václav
Morys, Petr Murcek, tančí Darina Migašová a Dája Roncová,
slovem provází Alena Bastrlová, Petr Miller a František Štěpán a na klavír doprovází Josef
Kostřiba.
Začátek v 17.00 hodin.
Předprodej vstupenek v KD
v Dolní Lutyni denně.
Jednotná cena 80,- Kč.

Poděkování
V sobotu 11. února 2006 se
konal již tradiční 3. reprezentační rodičovský ples pořádaný
Maticí školskou ve spolupráci
se Základní školou Aloise Jiráska. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem členům výboru MŠ za nesmírnou obětavost
při přípravě tak náročné akce.
Také bych chtěla poděkovat
rodičům za finanční a věcné
dary do tomboly, všem sponzorům kadeřnictví Kašová, sa-

Zimní měsíce jsou obdobím
plesů. Ať jsme mladí nebo starší, všichni máme rádi zábavu,
veselí a dobrou náladu. Proto
jsme uspořádali v pátek 17.
února 2006 společenský večírek. Připravili jsme chutné občerstvení, ochotné ženy napekly dobré zákusky a nechyběla
ani bohatá tombola. Svými dary do tomboly přispěli i sponzoři – pan Klečka, paní Hermanová, vedoucí Koruny paní Šajerová a paní Wojtasová, za
což jim moc děkujeme.
Příjemným zpestřením večera
bylo vystoupení děvčat Bielczykové, Randisové a Šmekové
ze 6. třídy Základní školy A.
Jiráska. Předvedly moderní tanec s prvky akrobacie.
Ani velmi nepříznivé počasí
neodradilo milovníky dobré
zábavy, aby se přišli potěšit a
zatančit při oblíbené hudební
skupině Malcharkovo trio.
I místostarosta obce pan Jan
Fismol neodmítl naše pozvání
a přišel s manželkou se k nám
pobavit. Bylo veselo, všichni
se pěkně bavili a domů odcházeli šťastní a spokojení.
Za KD
Lydie Červencová

(Pokračování na stránce 8)
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Střelci:
Dominik Huňař - 7 branek, Radim Huňař - 3
branky, Renek Jantoš - 1 branka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Lutně
SláviaA
Petřvald
Slávia B
Slávice C
I.Petrovice

11:3
8:2
5:5
4:7
1:6
1:7

11
10
6
5
4
4

TJ SOKOL Dolní Lutyně - Rozlosování muži jaro 2006
1:0
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2:1
1:2
4:0
0:1
3:0

Střelci 2. kola:
Huňař Dominik - 6 branek, Huňař Radim -3
branky, Javorský Filip a Oláh Jiří po - 2 branky
Turnaj FK Slávia Orlová , dne 4. února
2006
Gymnázium Orlová - mladší žáci

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

25.3.
1.4.
8.4.
15.4
22.4.
30.4.
6.5.
13.5.
21.5.
24.5.
3.6.
10.6.
18.6.

15.00
15,30
15,30
15,30
16.00
16.00
16,30
16,30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

D. Lutyně Vendryně D.Lutyně Sedliště D.Lutyně Smilovice D.Lutyně D.Lutyně Nýdek D.Lutyně H.Suchá D.Lutyně Karviná -

Datyně
D.Lutyně
H. Žukov
D.Lutyně
Věřňovice
D.Lutyně
Jablunkov
Orlová B
D.Lutyně
Nebory
D.Lutyně
Hrádek
D.Lutyně

Poděkování

Březen - Měsíc internetu

Výbor TJ Sokol Dolní Lutyně děkuje všem
sponzorům a členům TJ Sokol, kteří se podíleli na Sportovním plese, který se konal
19.ledna 2006, a Pochování basy 4. března
2006 se skupinou RUFUS v kulturním domě.
Zároveň zveme své příznivce na 1.
mistrovské utkání doma, a to v sobotu 25.
března 2006 v 15.00 hodin s Datyní.

Knihovna je přihlášena do celostátní akce:
“Březen - Měsíc internetu”, který je v letošním roce
věnován problematice e - governmentu.
Občané naší obce mohou v měsíci březnu využít
volný přístup k internetu. Každý zájemce bude mít
možnost strávit na internetu v knihovně denně 0,5
hodiny zdarma.
Internet je přístupný v tyto dny:
Pondělí:
13 - 16.45
Úterý:
9 -12
13 - 16.45
Čtvrtek: 9 – 12
13 – 16.45
Zájemci si mohou osobně, telefonicky, nebo emailem objednat rezervaci.

Tajemník TJ Václav Šostok

Za MK D.L. K. Anýžová

Rychvaldský slavík potřetí
Milí zpěváčci, ve středu 19. 4. v 15,30
hodin v koncertním sále ZUŠ Rychvald opět
zasedne vážená porota ve složení paní biskupka J. Šilerová, Mgr. M. Kopčajová, M. Monczková, Ing. I. Širocký, Ing. V. Rusek, V. Vydra a MgA. M. Bárta, aby rozhodla, kdo z vás se

pro letošní rok stane Rychvaldským slavíkem.
Začněte už tedy vybírat písničky a nejpozději
do 7.4.2006 nám přineste vyplněné přihlášky,
které jsou k dispozici v ZUŠ a na pobočce v
Dolní Lutyni. Informace a domluvy hudebních
doprovodů v ZUŠ u Mgr. Černíkové nebo na
tel. č. 596 546 318.
Těšíme se na nové talenty.
V. Matonogová
ředitelka ZUŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru oslavili 75. , 80., a 92. narozeniny tito naši spoluobčané:
Ilona Kniežyková, Milada Piniurová,
Danuše Vajdová, Josef Šimoňák, Gustav
Macura, Anna Kubošová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a hodně elánu do dalších
let
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Dne 13.3.2006 oslaví paní

Zdeňka Littnerová
své 80. narozeniny.

Dne 18.2.2006 se konalo vítání občánků, na Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní
němž byli přivítáni tito noví občánci:
pohody a optimismu přejí do dalších let syn Jiří
s manželkou Barborou a vnučky Věrka a JinJan Mieszczak, Adam Dolíška a Jaromír dřiška.
Zmijka.
Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Karel Pilát, Romuald Hanusek, Jan
Bijok, Antonín Svoboda, Jindřich Stabla,
Marie Kubatková, Marie Kursová, Marie
Šostoková, František Šelong, Marie
Kakalová, Alžběta Staňková.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kdo Tě znal,vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene

Dne 13. března 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní

Pavly Hruškové.
S láskou vzpomíná rodina.

Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích žije dál.

Dne 19. března 2006 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Zdařilý večírek klubu
důchodců

PLES V OPERETĚ,

Inter Petrovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová C
Petřvald - Dolní Lutyně
Sl. Orlová B - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová A
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moobsluha Věranka, SRPŠ Věřňovice, restaurace u Vaška a u
Kněžíků, panu Klečkovi, Hermanovi , Halamovi, Jurákovi a
Chodovi, paní Šimčíkové a Ciasnochové, řeznictví Solak a
Wojtas, Koruna, obuv, pekárna
ARISTA Orlová, pneuservis
Stoklasa, Kran, Rockwool Bohumín, papírnictví p. Turczynová, paní kuchařce Pavli Ferdové a celému kolektivu kuchyně, hudební skupině SAXET a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace, a tak přispěli ke
zdárnému průběhu celého plesu.

4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Provozního
řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
5. Vstup do prostoru sportovního areálu pouze osobám, které si pronajaly sportovní plochy
ve stanoveném čase.
Čl. 3

V době od 1. dubna do 30. září 2006
bude ZO ČSCH v Dolní Lutyni organizovat očkování králíků proti moru a myxomatóze.
Očkování bude probíhat dle loňského seznamu a ve stejné cenové relaci jako v
loňském roce. Bližší informace u pana
Waloška č.tel: 596 520 905.
Za výbor ČSCH
p.Walošek

Osvětová
beseda
informuje

zájezd na
FLORU OLOMOUC.

1. kolo dne 27. prosince 2005:
Turnaj. zápasy:
Dolní Lutyně - M.FK Karviná
TJ Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - DF H. Suchá
FK Havířov - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Bohumín
H.Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

Informace chovatelů

Osvětová
beseda
informuje
Osvětová beseda připravila na
sobotu 22. dubna 2006 jednodenní

Mladší žáci Dolní Lutyně válí
I. ročník zimní halové soutěže mladších
žáků

2. kolo dne 28. ledna 2006:
Turnaj. zápasy: Dolní Lutyně - Karviná
Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - H. Suchá
Mgr. Šárka Vykydalová, FK Havířov - Dolní Lutyně
koordinátorka ŠVP ZŠ. Dolní Lutyně - Bohumín
H. Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

V úterý 31. ledna, v den, kdy 63 žáků obdrželo svá předposlední vysvědčení a za půl
roku se rozloučí se základní školou, se na naší ZŠ a všech jejích odloučených pracovištích
konal zápis dětí do 1. ročníku. Celkem v září

Odpoledne pak přicházeli děti
k zápisu společně se svými rodiči.
Na školní rok 2006/2007 máme
tedy do 1. třídy zapsáno 7 dětí,
z toho jsou 4 chlapci a 3 dívky. Věříme, že se jim na naší škole bude
líbit a budou tady mít dobré kamarády.

SPORT

Emila Oršulíka.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Srdce dotlouklo,
odešly síly,
klid a mír nám dopřejte,
milou vzpomínku
nám zachovejte

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.

Dne 8. března 2006 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

14. března by se dožil
100 let pan

Josefa Popiolka.

a zároveň jsme vzpomněli
12. výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Anna,
dcera Renáta, zeť Tomáš, vnučky Kačenka a
Anička, syn Aleš, snacha Radka a vnuk Alánek.

Emanuel Téma

Také vzpomínáme 5. výročí úmrtí jeho
syna Miroslava.
S láskou a úctou vzpomínají
Otakar s rodinou a Marta
s rodinami.

Dne 13. března 2006 uplyne
4. smutné výročí úmrtí
pana

Františka Křemena
a zároveň 5. dubna 2006
vzpomeneme jeho nedožitých 90 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Karel s rodinou

Tři králové koledovali již pošesté
Od 2.-12. ledna 2006 jste mohli potkat
ve své obci – stejně jako v celé republice –
skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Podobně jako v minulých pěti ročnících koledníci
nesli poselství solidarity s těmi, kdo se ocitli
v tělesné, duševní nebo sociální nouzi
z důvodu nemoci, stáří, ztráty zaměstnání,
rozpadu rodiny, přírodních katastrof apod.

Už známe budoucí
prvňáčky
Poslední lednový den se na naší
škole nejen předávalo vysvědčení za
první pololetí, ale také se konal zápis
do 1. třídy. Již dopoledne přišli předškoláci spolu s paní učitelkou navštívit své kamarády v 1. a 2. třídě.
Podívali se, jak probíhá vyučování,

jaké mají děti učebnice a pracovní
sešity, poslechli si krátký příběh,
který jim přečetli prvňáčci. Také si
vyzkoušeli matematickou soutěž,
poznávali písmenka a číslice, vybarvovali, povídali si s dětmi i paní učitelkou. Nakonec se jim žáčci pochlubili se svým vysvědčením.

Nejdříve malé ohlédnutí za Tříkrálovou
sbírkou 2005:
Její celkový výtěžek byl ovlivněn vlnou solidarity po vánočním úderu tsunami v Jihovýchodní
Asii, přestože na tento účel zvlášť pořádaly
všechny humanitární organizace včetně České
katolické charity speciální sbírky. V Dolní Lutyni dárci věnovali do kasiček koledníků 54,7
tis. Kč, pro Charitu Bohumín celkem 203 tis.
Kč.
65% z této částky jsme použili
- pro nákup polohovacích lůžek, praček a
opravu vstupních dveří Charitního domu
sv. Františka 110,6 tis. Kč
- na pokrytí části provozních nákladů Občanské poradny 10 tis. Kč
- na pomoc pěti dětem na Ukrajině v rámci
Adopce na dálku 30 tis. Kč
Zbývajících 35% bylo použito Sdružením
ČKCH na humanitární pomoc v zahraničí, pilotní
projekty v ČR, rezervní fond a režie sbírky.
Přímo v JV Asii bylo zřízeno centrum SČKCH
v Banda Acehu, které koordinuje nyní již
dlouhodobou pomoc pro postižené rodiny, další centrum pracuje na Srí Lance. Prostředky
byly použity mj. na obnovu školy, výstavbu
150 domků, výsadbu stromů, nákup lodí a výbavy

Sdělení ZŠ a
MŠ Aloise Jiráska

pro rybáře, obnovu rybníků a také na psychosociální pomoc lidem žijícím v provizorních
táborech.
Letos Charita Bohumín vypravila 40 koledujících skupinek. Celkový výtěžek – 176 tis.
Kč - sice nedosáhl úrovně r. 2005, nicméně i
tak svědčí o velké míře ochoty pomáhat. Dárci v Dolní Lutyni přispěli 54.253,- Kč. Prostředky budou použity podle předem schválených záměrů na nákup polohovacích křesel
pro imobilní obyvatele Charitního domu, na
vytvoření venkovní relaxační zóny v jeho sousedství, která poslouží také obyvatelům ostatních zařízení pro seniory v blízkém okolí. Stejně jako v minulých letech podpoříme
“adoptivní” děti na Ukrajině a Občanskou poradnu, která poskytuje bezplatné služby.
Děkujeme všem dárcům, kteří podle svých
možností přispěli do kasiček tří králů. Naši
koledníci se setkali se vstřícností nejen
v domácnostech, ale i u některých živnostníků, kteří je rovněž nenechali odejít
s prázdnou. Každý příspěvek, i ten nejmenší,
je pro nás výrazem nejen solidarity s lidmi
v nouzi, ale také důvěry, že každá koruna darovaná Charitě přijde tam, kde může pomáhat
a sloužit. A této důvěry si vážíme nejvíce.

Vážení rodiče a přátelé školy,
všichni jistě víme, že život je změna. Každodenně si všímáme, jak se mění lidé a
jejich myšlení. Mění se také naše školství.
Ministerstvo školství vydalo Rámcový
vzdělávací program, který podle školského
zákona č. 561/2004 bude pro všechny základní školy od 1. září 2007 závazný .
Školní vzdělávací program pro základní
školu si v současné době tvoří každá škola
sama. Vychází přitom ze svých tradic, podmínek a zkušeností. Součástí každého
Školního vzdělávacího programu je charakteristika školy. Abychom mohli tuto charakteristiku co nejlépe zpracovat, je nutno
provést analýzu toho, co si myslíme, že je
v naší škole dobré, co je špatné a jaké
vidíme příležitosti a hrozby pro naši školu
do budoucna. Tuto analýzu provádíme
právě nyní.
Obracíme se také na vás, abyste se nad
naší školou zamysleli, a to z pohledu rodiče a občana Dolní Lutyně. Tuto problematiku následně prodiskutují rodiče na třídních
schůzkách v dubnu s třídními učiteli svých
dětí.
Další informace získáte v dubnových
Dolnolutyňských novinách a prostřednictvím svých dětí.

Případné dotazy o využití prostředků získaných v Tříkrálové sbírce 2006 rádi zodpovíme
na tel. č. 596 013 606 nebo e-mailové adrese:
charitabohumin@volny.cz

Vážení rodiče, prarodiče,
ale i další příbuzní,

vytáhněte své zaprášené housle,
harmoniky, flétny, trubky a jiné hudební nástroje, začněte cvičit a
přijďte si k nám do školy se svými
dětmi zahrát. Chystáme pro vás na
úterý 4. dubna v 16,30 v ZUŠ
Rychvald koncert „Mámo, táto,
hraj se mnou“ Třídní učitelé vašich
dětí už mají pro vás nachystány
skladbičky, které spolu určitě
zvládnete. Pokud je někdo z vás
výtvarně zdatný, může se připojit
rovněž, protože součástí koncertu
bude i vernisáž výstavy výtvarných
prací pana Szymonika, který je dědečkem naší žákyně.
Přijďte nám pomoci vytvořit tu
správnou muzikantskou atmosféru.

Kristina Stoszková

Přijdou noví žáci…

Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

nastoupí do prvních tříd v obci 33 učení chtivých dětí. K zápisu přišli se svými rodiči a
obavou, zda “zkoušky zvládnou”. Obavy šly
ale brzy stranou a budoucím vyučujícím předvedli, co všechno umí – přednášeli, zpívali,
počítali, malovali a neváhali ukázat, jak se do
školy těší.
Já jim za všechny pedagogy školy přeji, ať
těm malým nadšencům elán vydrží po celou
dobu jejich docházky.

Hedvika Peřinová,
vedoucí učitelka ZŠ Věřňovice

Jana Josieková
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Provozní řád sportovního areálu
Vážení čtenáři,v tomto čísle našich novin Vám
předkládáme Provozní řád sportovního areálu Dolní
Lutyně, což je v podstatě rekonstruované hřiště u ZŠ
Aloise Jiráska. Provozní řád je základním dokumentem, kterým se bude řídit provoz hřiště. Dalším dokumentem budou Provozní podmínky, které budou
zahrnovat kupř. způsob objednávání areálu jednotlivci i zájmovými skupinami, výši poplatku (pro děti
do 15 let vstup zdarma, jednotlivé vstupy, perma-

nentky, smlouva o užívání), jména osob zodpovědných za dozor nad provozem hřiště apod. .
Na dokončení Provozních podmínek se
pracuje. Bližší informace můžete také hledat na webových stránkách obce.
Zde se již předběžně můžete seznámit
s Provozním řádem.
Ing. Radovan Skybík

Sportovní areál Dolní Lutyně

PROVOZNÍ ŘÁD
PROVOZOVATEL : ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, Komenského 1000, okres Karviná,
příspěvková organizace
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
* Zdravotní záchranná služba 155
* Hasičský záchranný sbor 150
* Policie 158
Tento Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů
a návštěvníků sportovního areálu. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.
Čl. 1
VSTUP DO AREÁLU
1. Zařízení slouží výhradně k sportovnímu vyžití. Vstup pouze na vlastní nebezpečí.
2. Dětem ve věku do 15 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18
let.
3 Uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu, odpadky odhazovat do odpadkových košů.
4. Dále se v areálu zakazuje :
* kouření a vstup s otevřeným ohněm a předměty ohrožujícími bezpečnost návštěvníků;
* jakékoli mechanické, chemické či biologické poškození a znečištění veškerých povrchů
v areálu;
* jízda na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech na veškerých plochách;
* vnášení alkoholických nápojů a nápojů na bázi coly.
Čl. 2
PROVOZNÍ POKYNY
1. Každý návštěvník sportovního areálu je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce
Dolní Lutyně, a udržovat jej v čistotě.
2. Zákaz poškozování vybavení sportovního areálu.
3. Zákaz vodění psů či jiných zvířat do sportovního areálu.

(Pokračování ze stránky 7)

S nabídkou květin, okrasných
rostlin, zahradnické mechanizace atd. se představí domácí
a zahraniční firmy a pěstitelé.
Letošní výstava si připomene
250 let od narození hudebního
skladatele W.A.Mozarta pod
názvem KVĚTINOVÁ SYMFONIE.
Odjezd autobusu od KD
v 7.30 hodin. Cena 250,- Kč.
Při hromadné objednávce vstupenek je 15% sleva. Bližší informace podá p. Pavla Petrová
osobně nebo na tel.
59 654 44 35.

Ještě jednou díky a těším se na
další spolupráci.
Za celou MŠ
Mgr. Daniela Mazurová

V neděli 2. dubna 2006
Osvětová beseda pořádá
v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni
hudebně zábavný pořad

VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Provozní doba sportovního areálu je ve školní rok:
pondělí až pátek od 14:00 – 20:00
O prázdninách: pondělí až neděle 8:00 – 20:00

sobota a neděle od 8:00 - 20:00

Při nepřízni počasí a v zimních měsících je hřiště uzavřeno.
Mimo tuto dobu je vstup do sportovního areálu zakázán.
2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky sportovního areálu,
jeho porušení bude sankcionováno jako přestupek.

1:1
0:0
3:0
0:1
2:0
0:1
0:1

Střelci 1. kola:
Huňař Dominik -4 branky, Huňař Radim - 2
branky, Oláh Jiří - 2 branky
V tabulce druhé místo se 14 body za vedoucí
Karvinou

kde vystoupí sólisté opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a
Slezského divadla v Opavě –
Jana Hošťáková, Eva Zbrožková, Jan Drahovzdal, Václav
Morys, Petr Murcek, tančí Darina Migašová a Dája Roncová,
slovem provází Alena Bastrlová, Petr Miller a František Štěpán a na klavír doprovází Josef
Kostřiba.
Začátek v 17.00 hodin.
Předprodej vstupenek v KD
v Dolní Lutyni denně.
Jednotná cena 80,- Kč.

Poděkování
V sobotu 11. února 2006 se
konal již tradiční 3. reprezentační rodičovský ples pořádaný
Maticí školskou ve spolupráci
se Základní školou Aloise Jiráska. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem členům výboru MŠ za nesmírnou obětavost
při přípravě tak náročné akce.
Také bych chtěla poděkovat
rodičům za finanční a věcné
dary do tomboly, všem sponzorům kadeřnictví Kašová, sa-

Zimní měsíce jsou obdobím
plesů. Ať jsme mladí nebo starší, všichni máme rádi zábavu,
veselí a dobrou náladu. Proto
jsme uspořádali v pátek 17.
února 2006 společenský večírek. Připravili jsme chutné občerstvení, ochotné ženy napekly dobré zákusky a nechyběla
ani bohatá tombola. Svými dary do tomboly přispěli i sponzoři – pan Klečka, paní Hermanová, vedoucí Koruny paní Šajerová a paní Wojtasová, za
což jim moc děkujeme.
Příjemným zpestřením večera
bylo vystoupení děvčat Bielczykové, Randisové a Šmekové
ze 6. třídy Základní školy A.
Jiráska. Předvedly moderní tanec s prvky akrobacie.
Ani velmi nepříznivé počasí
neodradilo milovníky dobré
zábavy, aby se přišli potěšit a
zatančit při oblíbené hudební
skupině Malcharkovo trio.
I místostarosta obce pan Jan
Fismol neodmítl naše pozvání
a přišel s manželkou se k nám
pobavit. Bylo veselo, všichni
se pěkně bavili a domů odcházeli šťastní a spokojení.
Za KD
Lydie Červencová

(Pokračování na stránce 8)
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Střelci:
Dominik Huňař - 7 branek, Radim Huňař - 3
branky, Renek Jantoš - 1 branka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Lutně
SláviaA
Petřvald
Slávia B
Slávice C
I.Petrovice

11:3
8:2
5:5
4:7
1:6
1:7

11
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5
4
4

TJ SOKOL Dolní Lutyně - Rozlosování muži jaro 2006
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Střelci 2. kola:
Huňař Dominik - 6 branek, Huňař Radim -3
branky, Javorský Filip a Oláh Jiří po - 2 branky
Turnaj FK Slávia Orlová , dne 4. února
2006
Gymnázium Orlová - mladší žáci

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

25.3.
1.4.
8.4.
15.4
22.4.
30.4.
6.5.
13.5.
21.5.
24.5.
3.6.
10.6.
18.6.

15.00
15,30
15,30
15,30
16.00
16.00
16,30
16,30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

D. Lutyně Vendryně D.Lutyně Sedliště D.Lutyně Smilovice D.Lutyně D.Lutyně Nýdek D.Lutyně H.Suchá D.Lutyně Karviná -

Datyně
D.Lutyně
H. Žukov
D.Lutyně
Věřňovice
D.Lutyně
Jablunkov
Orlová B
D.Lutyně
Nebory
D.Lutyně
Hrádek
D.Lutyně

Poděkování

Březen - Měsíc internetu

Výbor TJ Sokol Dolní Lutyně děkuje všem
sponzorům a členům TJ Sokol, kteří se podíleli na Sportovním plese, který se konal
19.ledna 2006, a Pochování basy 4. března
2006 se skupinou RUFUS v kulturním domě.
Zároveň zveme své příznivce na 1.
mistrovské utkání doma, a to v sobotu 25.
března 2006 v 15.00 hodin s Datyní.

Knihovna je přihlášena do celostátní akce:
“Březen - Měsíc internetu”, který je v letošním roce
věnován problematice e - governmentu.
Občané naší obce mohou v měsíci březnu využít
volný přístup k internetu. Každý zájemce bude mít
možnost strávit na internetu v knihovně denně 0,5
hodiny zdarma.
Internet je přístupný v tyto dny:
Pondělí:
13 - 16.45
Úterý:
9 -12
13 - 16.45
Čtvrtek: 9 – 12
13 – 16.45
Zájemci si mohou osobně, telefonicky, nebo emailem objednat rezervaci.

Tajemník TJ Václav Šostok

Za MK D.L. K. Anýžová

Rychvaldský slavík potřetí
Milí zpěváčci, ve středu 19. 4. v 15,30
hodin v koncertním sále ZUŠ Rychvald opět
zasedne vážená porota ve složení paní biskupka J. Šilerová, Mgr. M. Kopčajová, M. Monczková, Ing. I. Širocký, Ing. V. Rusek, V. Vydra a MgA. M. Bárta, aby rozhodla, kdo z vás se

pro letošní rok stane Rychvaldským slavíkem.
Začněte už tedy vybírat písničky a nejpozději
do 7.4.2006 nám přineste vyplněné přihlášky,
které jsou k dispozici v ZUŠ a na pobočce v
Dolní Lutyni. Informace a domluvy hudebních
doprovodů v ZUŠ u Mgr. Černíkové nebo na
tel. č. 596 546 318.
Těšíme se na nové talenty.
V. Matonogová
ředitelka ZUŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru oslavili 75. , 80., a 92. narozeniny tito naši spoluobčané:
Ilona Kniežyková, Milada Piniurová,
Danuše Vajdová, Josef Šimoňák, Gustav
Macura, Anna Kubošová
Všem jubilantům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu a hodně elánu do dalších
let
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Dne 13.3.2006 oslaví paní

Zdeňka Littnerová
své 80. narozeniny.

Dne 18.2.2006 se konalo vítání občánků, na Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, životní
němž byli přivítáni tito noví občánci:
pohody a optimismu přejí do dalších let syn Jiří
s manželkou Barborou a vnučky Věrka a JinJan Mieszczak, Adam Dolíška a Jaromír dřiška.
Zmijka.
Rozloučili jsme se s našimi
spoluobčany:
Karel Pilát, Romuald Hanusek, Jan
Bijok, Antonín Svoboda, Jindřich Stabla,
Marie Kubatková, Marie Kursová, Marie
Šostoková, František Šelong, Marie
Kakalová, Alžběta Staňková.
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Kdo Tě znal,vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene

Dne 13. března 2006 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí paní

Pavly Hruškové.
S láskou vzpomíná rodina.

Odešel, jak osud si přál,
však v našich srdcích žije dál.

Dne 19. března 2006 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Zdařilý večírek klubu
důchodců

PLES V OPERETĚ,

Inter Petrovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová C
Petřvald - Dolní Lutyně
Sl. Orlová B - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Orlová A
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moobsluha Věranka, SRPŠ Věřňovice, restaurace u Vaška a u
Kněžíků, panu Klečkovi, Hermanovi , Halamovi, Jurákovi a
Chodovi, paní Šimčíkové a Ciasnochové, řeznictví Solak a
Wojtas, Koruna, obuv, pekárna
ARISTA Orlová, pneuservis
Stoklasa, Kran, Rockwool Bohumín, papírnictví p. Turczynová, paní kuchařce Pavli Ferdové a celému kolektivu kuchyně, hudební skupině SAXET a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace, a tak přispěli ke
zdárnému průběhu celého plesu.

4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržením Provozního
řádu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
5. Vstup do prostoru sportovního areálu pouze osobám, které si pronajaly sportovní plochy
ve stanoveném čase.
Čl. 3

V době od 1. dubna do 30. září 2006
bude ZO ČSCH v Dolní Lutyni organizovat očkování králíků proti moru a myxomatóze.
Očkování bude probíhat dle loňského seznamu a ve stejné cenové relaci jako v
loňském roce. Bližší informace u pana
Waloška č.tel: 596 520 905.
Za výbor ČSCH
p.Walošek

Osvětová
beseda
informuje

zájezd na
FLORU OLOMOUC.

1. kolo dne 27. prosince 2005:
Turnaj. zápasy:
Dolní Lutyně - M.FK Karviná
TJ Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - DF H. Suchá
FK Havířov - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Bohumín
H.Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

Informace chovatelů

Osvětová
beseda
informuje
Osvětová beseda připravila na
sobotu 22. dubna 2006 jednodenní

Mladší žáci Dolní Lutyně válí
I. ročník zimní halové soutěže mladších
žáků

2. kolo dne 28. ledna 2006:
Turnaj. zápasy: Dolní Lutyně - Karviná
Petřvald - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - H. Suchá
Mgr. Šárka Vykydalová, FK Havířov - Dolní Lutyně
koordinátorka ŠVP ZŠ. Dolní Lutyně - Bohumín
H. Bludovice - Dolní Lutyně
Dolní Lutyně - Sl. Havířov

V úterý 31. ledna, v den, kdy 63 žáků obdrželo svá předposlední vysvědčení a za půl
roku se rozloučí se základní školou, se na naší ZŠ a všech jejích odloučených pracovištích
konal zápis dětí do 1. ročníku. Celkem v září

Odpoledne pak přicházeli děti
k zápisu společně se svými rodiči.
Na školní rok 2006/2007 máme
tedy do 1. třídy zapsáno 7 dětí,
z toho jsou 4 chlapci a 3 dívky. Věříme, že se jim na naší škole bude
líbit a budou tady mít dobré kamarády.

SPORT

Emila Oršulíka.

Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
Srdce dotlouklo,
odešly síly,
klid a mír nám dopřejte,
milou vzpomínku
nám zachovejte

Kdo Tě znal,
ten si vzpomene.
Kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.

Dne 8. března 2006 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí pana

14. března by se dožil
100 let pan

Josefa Popiolka.

a zároveň jsme vzpomněli
12. výročí jeho úmrtí.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Anna,
dcera Renáta, zeť Tomáš, vnučky Kačenka a
Anička, syn Aleš, snacha Radka a vnuk Alánek.

Emanuel Téma

Také vzpomínáme 5. výročí úmrtí jeho
syna Miroslava.
S láskou a úctou vzpomínají
Otakar s rodinou a Marta
s rodinami.

Dne 13. března 2006 uplyne
4. smutné výročí úmrtí
pana

Františka Křemena
a zároveň 5. dubna 2006
vzpomeneme jeho nedožitých 90 let.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Karel s rodinou

